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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107689 

Дата реєстрації авторського права 

 
01.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначеня «Анонімно» 

 

 

Валуєва Ія 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 «Теоретична 

фонетика англійської мови. Методичні рекомендації для студентів 

спеціальності «Початкове навчання. Спеціалізація: англійська мова», 

«Дошкільне виховання. Спеціалізація: англійська мова» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Для студентів спеціальностей «Початкове навчання. Спеціалізація: 

англійська мова», «Дошкільне виховання. Спеціалізація: англійська 

мова». 
 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107690 

Дата реєстрації авторського права 

 
01.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Валуєва Ія 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 з професійно-орієнтованого навчання 

читання студентів 1-2 курсів денної та заочної форм навчання 

Спеціальності: 013 Початкова освіта, 012 Дошкільна освіта «Іноземна 

мова» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Для студентів спеціальності «Початкова освіта. Спеціалізація: 

англійська мова», «Дошкільне виховання. Спеціалізація: англійська 

мова». 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107691 

Дата реєстрації авторського права 
 

01.09.2021 

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

 

Валуєва Ія 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 «Навчально-

методичні рекомендації щодо організації самостійної роботи з практичної 

фонетики англійської мови для студентів І курсу спеціальності 

«Початкова освіта. Спеціалізація: Англійська мова», «Дошкільне 

виховання. Спеціалізація: Англійська мова» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Для студентів І курсу спеціальності «Початкова освіта. Спеціалізація: 

Англійська мова», «Дошкільне виховання. Спеціалізація: Англійська 

мова». 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107692 

Дата реєстрації авторського права 
 

01.09.2021 

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

 

Сладкий Анатолій Михайлович, Черняк Микола Григорович, Юр'єв 

Юрій Юрійович, Деревинська Олена Юріївна, Гарбарєв Анатолій 

Миколайович, Кривенда Андрій Анатолійович, Сіродан Андрій 

Михайлович 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

Казенне підприємство спеціального приладобудування «Арсенал» 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Креслення 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Креслення «АЖИЮ.402135.006 СБ Акселерометр АКС-05М» («АКС-05М») 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Акселерометр АКС-05М - компенсаційний маятниковий лінійний 

акселератор навігаційного класу з моментною схемою врівноваження 

чутливого елемента. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107693 

Дата реєстрації авторського права 
 

01.09.2021 

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

 

Дорожко Євген Вікторович, Захарова Еліна Володимирівна, Саркісян 

Гор Саркісович 
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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 

«Топографія» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Методичні вказівки складені відповідно до робочої програми з 

навчальної дисципліни «Топографія» для студентів 1 курсу спеціальності 

193 «Геодезія та землеустрій». Вони вміщують загальні методичні 

вказівки, вказівки по вирішенню окремих задач на топографічній 

карті та пояснення щодо оформлення розрахунково-графічної роботи, 

що дозволяє студенту дистанційно та самостійно набувати теоретичні 

та практичні знання під час роботи з топографічними картами. 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107694 

Дата реєстрації авторського права 
 

01.09.2021 

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

 

Кропельницька Світлана Орестівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Письмовий твір наукового характеру «Концепція проєктної ідеї 

«Створення платформи молодіжних соціальних і туристичних стартапів - 

Youth Soft Skills Platform» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Опис проекту спрямовано на формування у молоді пілотних (гірських) 

територіальних громад Івано-Франківської області Soft Skills Platform 

(підприємливість, фінансова і проєктна грамотність, соціальне 

шкільне підприємництво, соціальне підприємництво загалом, English 

for Youth HV). 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107695 

Дата реєстрації авторського права 
 

01.09.2021 

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

 

Полуяктова Ольга Володимирівна, Матюк Тетяна Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 
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Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Загальна концепція організації власного бізнесу в Україні у 

сфері послуг (на прикладах обґрунтування бізнес-ідей: курсів 

англійської мови, йоги студії, салону краси)» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Полуяктова О. В., Матюк Т. В. Загальна концепція 

організації власного бізнесу в Україні у сфері послуг (на прикладах 

обґрунтування бізнес-ідей: курсів англійської мови, йоги студії, салону 

краси) // Менеджмент підприємницької діяльності. - 2020. - Випуск 8. - 

С. 225-266.  
Анотація  

У статті проаналізовано сучасний стан сфери послуг в Україні. 

Розкрито етапи організації власного бізнесу у сфері послуг. Детально 

проаналізовано сферу послуг на прикладах обґрунтування бізнес-ідей: 

англійської мови, йоги студії, салону краси. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

107696 

Дата реєстрації авторського права 
 

01.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Полуяктова Ольга Володимирівна, Матюк Тетяна Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Стаття «Міжнародне економічне співробітництво України в умовах 

глобалізації» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Проаналізовано сучасне світове господарство в умовах глобалізації. 

Розглянуто міжнародне економічне співробітництво в умовах зростання 

ролі транснаціональних корпорацій. Зроблено висновки щодо 

міжнародного економічного співробітництва для України з метою 

інтеграції у міжнародне середовище. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107697 

Дата реєстрації авторського права 

 
01.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Полуяктова Ольга Володимирівна, Матюк Тетяна Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Людський капітал як чинник інституціональної трансформації 

економіки» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У статті розкрито різні підходи до сутності поняття людського капіталу - 

від зародження теорії людського капіталу до сьогодні. Наведено 

особливості людського капіталу, серед яких - необхідність значних і 

системних вкладень у його розвиток і довготривалий термін віддачі. 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107698 

Дата реєстрації авторського права 

 
01.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Чигрин Олена Юріївна, Люльов Олексій Валентинович, Пімоненко 

Тетяна Володимирівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Сумський державний університет 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Науково-методичний підхід до інтегрального оцінювання 

зеленої конкурентоспроможності підприємств» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Розроблений підхід до оцінювання рівня зеленої конкурентоспроможності 

підприємств. Результати дослідження із застосуванням ентропійного і 

таксометричного методів дозволили здійснити інтегральне оцінювання 

зеленої конкурентоспроможності підприємств різних видів екологічної 

діяльності. 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107699 

Дата реєстрації авторського права 

 
01.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Чигрин Олена Юріївна, Люльов Олексій Валентинович, Пімоненко 

Тетяна Володимирівна, Зябіна Євгенія 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 «Алгоритм обґрунтування ролі маркетингових 

детермінант при формуванні конкурентних переваг чистого виробництва» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Розроблено алгоритм обґрунтування ролі маркетингових детермінант 

при формуванні конкурентних переваг чистого виробництва. Результати 
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дослідження дозволили описати групи релевантних маркетингових 

детермінант управління конкурентоспроможністю чистого виробництва, 

виявити тенденції їх змін. 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107700 

Дата реєстрації авторського права 

 
01.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Захаркін Олексій Олександрович, Басанцов Ігор Володимирович, 

Захаркіна Людмила Сергіївна, Антонюк Наталія Анатоліївна, 

Гриценко Лариса Леонідівна, Котенко Наталія Вікторівна, Похилько 

Світлана 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 «Науково-методичний підхід до врахування запасу 

екологічної міцності при фінансово-економічному обґрунтуванні 

інвестиційних проєктів» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Обґрунтовано необхідність забезпечення запасу екологічної міцності 

інвестиційних проєктів, що запобігає появі негативних фінансово-

економічних наслідків, викликаних зміною природоохоронних 

стандартів та вимог. Наведено механізм врахування таких змін, що 

дозволяє зменшити ризики для інвестора. 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107701 

Дата реєстрації авторського права 

 
01.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Ридаш Вікторія 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 графічних зображень «Фігурні дерев'яні пазли» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Деталі пазла мають форму тварин, рослин, птахів, предметів, які 

відповідають тематиці пазла. Кожна із деталей має унікальну форму, 

нетипову для звичайного пазла. 
 

 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 67, 2021 

 

9 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107702 

Дата реєстрації авторського права 
 

01.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Білогурова Євгенія Юріївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір (поезія), складений твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Збірник текстів пісень «Мелодії мого серця. Частина 9» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Збірник включає 33 тексти пісень російською, українською та 

англійською мовами. 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

107703 

Дата реєстрації авторського права 

 
01.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Пластун Олексій Леонідович, Макаренко Інна Олександрівна, 

Петрушенко Юрій Миколайович, Філатова Ганна Петрівна, Артеменко 

Аліна Сергіївна 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

Сумський державний університет 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Роль відповідальних інвестицій у досягненні цілей 

сталого розвитку у сільському господарстві» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Досліджено Цілі сталого розвитку (ЦСР) 2 та 12 у сільському 

господарстві Чехії та України з метою знаходження найкращих 

практик впровадження відповідальних інвестицій для досягнення 

ЦСР 2 та 12. Зроблено порівняльний огляд ЦСР 2 та 12. Виявлені 

проблеми у досягненні ЦСР 2 та 12. 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

107704 

Дата реєстрації авторського права 
 

01.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Петрушенко Юрій Миколайович, Сафронов Ілля Геннадійович 

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 «Research on the needs of civic online education» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Проведено опитування з експертами зі сфери громадянської освіти, 

виявлено проблеми розвитку громадянського суспільства та шляхи їх 

вирішення за допомогою громадянської онлайн-освіти. Здійснено аналіз 

проектів громадянської онлайн-освіти в країнах Східного партнерства 

Європейського Союзу. 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107705 

Дата реєстрації авторського права 

 
01.09.2021 

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

 

 

Захаркін Олексій Олександрович, Басанцов Ігор Володимирович, 

Захаркіна Людмила Сергіївна, Антонюк Наталія Анатоліївна, Боронос 

Володимир Миколайович, Рубанов Павло Миколайович, Салтикова 

Ганна Василівна, Гуменна Юлія Григорівна 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

Сумський державний університет 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Науково-методичний підхід до врахування імовірнісного 

характеру процедури еколого-економічного оцінювання інвестиційних 

рішень» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Розроблено науково-методичний підхід до врахування внутрішніх та 

зовнішніх факторів, що формують еколого-економічну оцінку інвестиційних 

рішень з урахуванням їх ймовірного характеру. Визначено критерії 

якості, що характеризують загальну помилку оцінки величин 

екологічних грошових потоків. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

107706 

Дата реєстрації авторського права 

 
01.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Школа Вікторія Юріївна, Троян Марія Юріївна, Яновська Ганна 

Олександрівна, Вакал Сергій Васильович, Вакал Вікторія Сергіївна, 

Артюхов Артем Євгенович 
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 «Оптимізаційне моделювання просування зелених 

інновацій на основі форсайтингу поведінкової реакції стейкхолдерів» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Оптимізаційна модель включає показники ефективності інструментів 

комплексу просування зелених інновацій, розподілу витрат підприємства 

між інструментами комплексу просування, що визначаються на основі 

прогнозних сценаріїв поведінкової реакції стейкхолдерів на зміну 

рівня їх залучення. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107707 

Дата реєстрації авторського права 

 
01.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Довбиш Анатолій Степанович, Шелехов Ігор Володимирович, 

П'ятаченко Владислав Юрійович 
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 «Ієрархічне машинне навчання системи 

керування протезом кінцівки руки з неінвазивним зчитуванням 

біосигналів» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Програма дозволяє сформувати ієрархічну структуру розбиття простору 

ознак та сформувати оптимальні параметри контейнерів класів для 

розпізнавання рухів м'язів кінцівки руки.  
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107708 

Дата реєстрації авторського права 

 
01.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Чигрин Олена Юріївна, Люльов Олексій Валентинович, Пімоненко 

Тетяна Володимирівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Сумський державний університет 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Науково-методичний підхід оцінки каплингу складових 

зеленої конкурентоспроможності підприємств» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
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Анотація  

Розроблено підхід до обґрунтування та емпіричного підтвердження 

взаємозв'язку між інтегральним індексом зеленої конкурентоспроможності 

підприємств і рівнем каплингу її складових.  

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107709 

Дата реєстрації авторського права 

 
01.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Школа Вікторія Юріївна, Троян Марія Юріївна, Яновська Ганна 

Олександрівна, Вакал Сергій Васильович, Вакал Вікторія Сергіївна, 

Артюхов Артем Євгенович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Сумський державний університет 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Методологія управління просуванням зелених 

інновацій» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Теоретико-методологічний підхід до управління просуванням зелених 

інновацій на основі концепції сталого інноваційного випередження 

ґрунтується на методиках критеріальної оцінки ефективності каналів 

просування та оцінки рівня залучення споживачів шляхом моделювання 

споживчої поведінки. 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107710 

Дата реєстрації авторського права 

 
01.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Лєонов Сергій Вячеславович, Кузьменко Ольга Віталіївна, Койбічук 

Віталія Василівна, Доценко Тетяна Віталіївна, Діденко Ірина 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 «Контент-аналіз нормативно-довідкової інформації для 

проєктування баз даних внутрішнього фінансового моніторингу 

економічних агентів» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Проведений ґрунтовний контент-аналіз внутрішньої та зовнішньої 

нормативно-довідкової інформації дозволив розробити схеми баз даних 
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економічних агентів для проведення внутрішнього фінансового 

моніторингу з використанням сучасної нотації BPMN 2.0 та програмного 

продукту Bizagi Studio. 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107711 

Дата реєстрації авторського права 

 
01.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Діденко Ірина Вікторівна, Воронцова Анна Сергіївна, Койбічук 

Віталія Василівна, Гриценко Костянтин Григорович, Кушнерьов 

Олександр Сергійович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Сумський державний університет 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «EDUCATIONAL AND FINANCIAL INCLUSION AS 

KEY DRIVERS OF ECONOMIC RESILIENCE» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Розроблено методику щодо оцінки впливу освітніх детермінант фінансової 

інклюзії населення як ключового рушія економічної стійкості шляхом 

побудови економіко-математичної моделі. 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107712 

Дата реєстрації авторського права 

 
01.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Глінкін 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 «Способ пломбирования Триоксидентом ортоградным 

путем корневых каналов зубов с разрушенной апикальной констрикцией» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Руйнування апікальної констрикції призводить до виведення 

пломбувального матеріалу на верхівку кореня зуба і викликає в 

періапікальному просторі загострення запального процесу. Для 

лікування зубів застосовують ретроградне пломбування кореневих 

каналів Тріоксідентом, проводячи оперативне втручання. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107713 

Дата реєстрації авторського права 
 

01.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Москалюк Надія Григорівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір белетристичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Оповідання «Dark blue and red» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Оповідання про двох співробітників спеціальної непублічної міжнародної 

організації та їх пригоди. 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107714 

Дата реєстрації авторського права 

 
01.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Осадча Тетяна Всеволодівна, Бацанюк Наталя Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Наукова стаття «Артистизм як фахова якість майбутнього вчителя 

музики» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Осадча Т. В., Бацанюк Н. В. Артистизм як фахова 

якість майбутнього вчителя музики / Науково-практичний журнал 

«Наука і освіта» ПНПУ ім. К. Д. Ушинського. - № 2. - 2015. - С. 79-84. 
Анотація  

У статті розглянуто феномен «артистизм» у вузькому та широкому 

сенсі. Основна увага приділена прояву та значенню різних компонентів 

артистизму (як комплексної якості) майбутнього вчителя музики під 

час педагогічного процесу. 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107715 

Дата реєстрації авторського права 

 
01.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Лелюк 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, твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Опис з ілюстраціями «Метафорические ассоциативные карты 

«Тайные желания» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Робота з колодою метафоричних асоціативних карт допомагає 

визначитися зі справжніми бажаннями і потребами, з'ясувати, які є 

перешкоди та труднощі на шляху виконання ваших бажань і як їх 

уникнути. Колода складається з 75 карт із зображенням різних ситуацій, 

моментів, емоцій і переживань.  

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107716 

Дата реєстрації авторського права 

 
01.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Тимочко-Декайло Інна Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Музичний твір без тексту, похідний твір, складений твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Збірка музичних творів без тексту «Скрипкове милозвуччя» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Старовинні забуті українські народні мелодії з різних регіонів України 

в сучасній обробці. Збірка складається із 13 мелодій: «А Вже їде 

Миколай», «Бог Предвічний», «Буковинська Хора Дует», «Дай ми 

мила», «Жовняри», «Карпатська Рапсодія», «Не Забудь», «Ой у Лісі 

на Полянці», «Повстанцям» та ін. 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107717 

Дата реєстрації авторського права 

 
01.09.2021 

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 «Напрями корекційної роботи із дітьми, які заїкаються» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107718 

Дата реєстрації авторського права 

 
01.09.2021 

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) 

 

 

Літературний твір у вигляді роману «Предтеча» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Це розповідь про першу надлюдину, що дала початок роду Суперсапієнсів 

на нашій Землі. Про неодноразові спроби його знищення ворогами 

людської раси. Про його неперевершених по силі і можливостях 

захисників - штучних істот з далекого XVIII століття, які волею випадку 

втілилися в образи красунь.  
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107719 

Дата реєстрації авторського права 

 
01.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Чепурна 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 «ЗНАЙДЕНА ДУША» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація   

 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

107720 

Дата реєстрації авторського права 

 
01.09.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Почтовюк Андрій Борисович, Заїка 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 «Аналіз соціально-психологічних аспектів мотивації 

персоналу металургійного підприємства» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Метою досліджень є аналіз системи нематеріальної мотивації трудової 

діяльності персоналу з метою розробки додаткових соціально-

психологічних методів на прикладі металургійного підприємства 

ПрАТ «Полтавський ГЗК». Наукова стаття рекомендована педагогам-

практикам, науковим працівникам, студентам. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

107721 

Дата реєстрації авторського права 
 

01.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Аверіна Валерія Валеріївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 
 

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 
 

 

Пісня «Люби меня грубо» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 

 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

107722 

Дата реєстрації авторського права 

 
01.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Кравчук Надія Леонідівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Стаття «СУТНІСТЬ І СТРУКТУРА КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛІВ 

ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ У СФЕРІ 

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У роботі проаналізовано матеріали стосовно питань формування 

професійної компетентності вчителя (з точки зору професійного 

розвитку фахівця під час процесу підвищення кваліфікації) та 

обґрунтовано необхідність формування в її рамках компетентності в 

галузі інтелектуальної власності. 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107723 

Дата реєстрації авторського права 

 
01.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Кравчук Надія Леонідівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ ЯК СКЛАДОВА 

ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ В ЗАКЛАДІ 

ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Стаття присвячена особливостям формування системи академічної 

доброчесності в закладі загальної середньої освіти відповідно до вимог 

чинного законодавства. Проаналізовано основні аспекти дотримання 

норм академічної доброчесності учасниками освітнього процесу. 

Описано дії учасників освітнього процесу. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107724 

Дата реєстрації авторського права 

 
01.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Кравчук Світлана Леонтіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Наукова стаття «Вивчення психологічної пружності особистості 

методом семантичного диференціала» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Кравчук С. Л. Вивчення психологічної пружності 

особистості методом семантичного диференціала / С. Л. Кравчук // 

Науковий вісник Херсонського державного університету. - Херсон. - 

Вип. 3. - 2019. - С. 22-30. 
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Анотація  

Стаття присвячена проблемі дослідження дослідницького потенціалу 

спеціального варіанта методу семантичного диференціала (Психологічної 

Пружності Шкала - 11) та емпіричному встановленню зв'язку психологічної 

пружності особистості з її контактністю та гнучкістю в спілкуванні. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107725 

Дата реєстрації авторського права 

 
01.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Кравчук Світлана Леонтіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

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 «ДІАГНОСТИКА ГОТОВНОСТІ ДО 

ПРОЩЕННЯ» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Кравчук С. Л. Методика «Діагностика готовності до 

прощення» / С. Л. Кравчук // Психологічний часопис: науковий 

журнал / за ред. С. Д. Максименка. - № 3. - Вип. 6. - Київ : Інститут 

психології імені Г. С. Костюка Національної академії педагогічних 

наук України, 2020. - С. 74-83. 
Анотація  

Стаття присвячена проблемі дослідження і аналізу дослідницького 

потенціалу методики та виявлення зв'язку готовності до прощення з 

самосприйняттям й особистісним зростанням. Методика характеризується 

високою ретестовою надійністю, високою внутрішньою узгодженістю, 

конструктною валідністю. 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107726 

Дата реєстрації авторського права 

 
01.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Харь Федір Михайлович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Художній твір «Характерник Донбаса» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107727 

Дата реєстрації авторського права 
 

01.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Присяжнюк Петро Васильович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Навчальний посібник «Аналітична хімія. Теоретичні основи якісного 

аналізу» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Присяжнюк П. В. Аналітична хімія. Теоретичні 

основи якісного аналізу. Навчальний посібник. - Чернівці : БДМУ, 

2020. - 71 с. 
Анотація  

Навчальний посібник дозволяє студентам удосконалити свої знання з 

теоретичних основ якісного аналізу та глибше зрозуміти особливості 

перебігу аналітичних реакцій. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

107728 

Дата реєстрації авторського права 
 

01.09.2021 

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 

 

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Музичний твір з текстом «Пісня «Кетчунез» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Музичний твір з текстом «Пісня «Кетчунез». 

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107729 

Дата реєстрації авторського права 

 
01.09.2021 

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

 

 

Присяжнюк Петро Васильович 

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 «Аналітична хімія» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Присяжнюк П. В. Навчальний посібник. - Чернівці : 

БДМУ, 2021. - 264 с. 
Анотація  

Навчальний посібник «Аналітична хімія» присвячений ознайомленню 

студентів з теоретичними основами якісного та кількісного аналізу та 

включає в себе статистичну обробку результатів аналізу на предмет їх 

правильності та відтворюваності. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107730 

Дата реєстрації авторського права 

 
01.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Присяжнюк Петро Васильович, Костюк Людмила Степанівна, 

Панімарчук Оксана Іванівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Навчальний посібник «Аналітична хімія» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Присяжнюк П. В., Костюк Л. С., Панімарчук О. І. 

Аналітична хімія : Навчальний посібник. - Чернівці : Медуніверситет, 

2017. - 454 с. 
Анотація  

Навчальний посібник для студентів, які навчаються за спеціальністю 

«Фармація» та вивчають дисципліну аналітична хімія. 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107731 

Дата реєстрації авторського права 

 
01.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Присяжнюк Петро Васильович, Мещишен Іван Федорович, Костюк 

Людмила Степанівна, Панімарчук Оксана Іванівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Навчальний посібник «Аналітична хімія. Частина перша. Якісний 

аналіз» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Присяжнюк П. В., Мещишен І. Ф., Костюк Л. С., 

Панімарчук О. І. Аналітична хімія Частина І. Якісний аналіз. 

Навчальний посібник. - Чернівці : Медуніверситет, 2008. - 185 с. 
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Анотація  

Навчальний посібник для студентів фармацевтичних факультетів 

ВНЗ ІІ-ІV рівня акредитації закладає основи якісного хімічного аналізу. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107732 

Дата реєстрації авторського права 
 

01.09.2021 

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

 

Присяжнюк Петро Васильович, Велика Алла 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) 
 

 

Навчальний посібник «Фізико-хімічні методи кількісного аналізу» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Присяжнюк П. В., Велика А. Я. Фізико-хімічні методи 

аналізу. Навчальний посібник. - Чернівці : Медуніверситет, 2019. - 108 с. 
Анотація  

Навчальний посібник «Фізико-хімічні методи кількісного аналізу» 

доповнює курс аналітичної хімії фізико-хімічними методами якісного 

та кількісного аналізу. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107733 

Дата реєстрації авторського права 
 

01.09.2021 

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

 

Бойко Ольга Павлівна, Мартинюк Ольга Миколаївна, Пивоварчик 

Вячеслав 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 «Ambarzumian theorem for non-selfadjoint boundary value problems» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Доведено аналоги теореми Амбарцумяна для випадків: (1) для крайової 

задачі з дисипативними умовами, що залежать від спектрального 

параметра на обох кінцях, (2) для крайової задачі, породженої рівнянням 

Штурма-Ліувілля з потенціалом, лінійно залежним від спектрального 

параметра. 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107734 

Дата реєстрації авторського права 

 
01.09.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Бойко Ольга Павлівна, Мартинюк Ольга Миколаївна, Пивоварчик 

Вячеслав 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 «HIGHER ORDER NEVANLINNA FUNCTIONS AND THE 

INVERSE THREE SPECTRA PROBLEM»  
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Розглядається задача пошуку розв'язку рівняння Штурма-Ліувілля за 

трьома заданими спектрами: спектром крайової задачі Діріхле на цілому 

інтервалі (0,а), спектром задачі Діріхле-Діріхле на (0,а/2) та спектром 

задачі Неймана-Діріхле на (а/2,а). 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107735 

Дата реєстрації авторського права 

 
01.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Бойко Ольга Павлівна, Мартинюк Ольга Миколаївна, Пивоварчик 

Вячеслав 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 «Про зв'язок між кратністю власних значень у скінченновимірних 

та нескінченновимірних задачах на графах» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Показано, що деякі результати щодо кратності власних значень 

спектральної задачі, яка описує малі поперечні коливання зіркового 

графа з стільтьєсівських струн, і кратності власних значень деревоподібних 

матриць можуть бути використані для опису можливих кратностей 

оператора Штурма-Ліувілля на зірковому графі. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107736 

Дата реєстрації авторського права 

 
01.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Бойко Ольга Павлівна, Мартинюк Ольга Миколаївна, Пивоварчик 

Вячеслав 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) 
 

 

Стаття «On spectra of quadratic operator pencils with rank one gyroscopic 

linear part» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107737 

Дата реєстрації авторського права 
 

01.09.2021 

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

 

Бойко Ольга Павлівна, Мартинюк Ольга Миколаївна, Пивоварчик 

Вячеслав 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 «On a generalization of the three spectral inverse problem» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Розглядається задача пошуку потенціалу рівняння Штурма-Ліувілля 

за заданим спектром задачі Діріхле-Діріхле на цілому інтервалі [0,а], 

частинами спектрів задач Діріхле-Неймана і Діріхле-Діріхле на [0,а/2] 

та частинами спектрів задач Діріхле-Неймана і Діріхле-Діріхле на [а/2,а]. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107738 

Дата реєстрації авторського права 
 

01.09.2021 

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

 

Шаповал Леонід Іванович, Василенко Михайло Олександрович, 

Буслаєв Дмитро Олександрович, Калінін Олександр Євгенович 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

Національний науковий центр «Інститут механізації та електрифікації 

сільського господарства» 
Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Науковий твір «Методика призначення раціональних термінів ремонтно-

обслуговуючих робіт енергетичних засобів, що експлуатуються в 

сільськогосподарських підприємствах» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Використання методики дає можливість за рахунок моніторингу та 

прогнозування технічного стану техніки мінімізувати її відмови з 
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технічних причин, зменшити втрати продуктивності через простої 

техніки в піковий період виконання робіт та втрати врожаю через 

несвоєчасне його збирання на 10-12%. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107739 

Дата реєстрації авторського права 
 

01.09.2021 

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

 

Мусієнко Ігор Володимирович, 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 

«Інфраструктура геопросторових даних» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Дані методичні вказівки складені на базі навчального курсу «Інженерна 

геодезія і типографія» компанії Кредо-Діалог, є вибірковим адаптованим 

перекладом цього курсу. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107740 

Дата реєстрації авторського права 
 

01.09.2021 

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

 

Годунок Леонід Якимович, Деркач Сергій Валентинович, Попенко 

Лариса Вікторівна 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

Приватне акціонерне товариство «Науково-виробничий комплекс 

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

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір науково-технічного 

характеру 
Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Твір технічного характеру «Технический отчёт «Создание аппаратуры 

«Азимут Р» с использованием технических решений и аппаратной 

части изделия «Курс» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Проаналізовано можливості застосування виробу «Курс» при розробці 

та відпрацюванні макетних зразків комплексу «Азимут Р». 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

107741 

Дата реєстрації авторського права 
 

02.09.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Ковиліна Вероніка 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 «ФОРМИРОВАНИЕ ПРЕДМЕТНЫХ ДЕЙСТВИЙ У ДЕТЕЙ С 

ПОРАЖЕНИЕМ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107742 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Ковиліна Вероніка 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 САМООЦІНКИ У СТАРШИХ 

ДОШКІЛЬНИКІВ ІЗ ЗАГАЛЬНИМ НЕДОРОЗВИНЕННЯМ 

МОВЛЕННЯ» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107743 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Ковиліна Вероніка 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 «Значение валидной диагностики уровня перцептивно-

когнитивного и психомоторного развития у детей с последствиями 

пренатальной энцефалопатии для разработки индивидуализированных 

подходов к их ранней реабилитации» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

107744 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Палій Катерина Володимирівна, Астахова Світлана Анатоліївна, 

Грінченко 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 «Evolution of antique motives in V. Brusov's lyric heritage» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107745 

Дата реєстрації авторського права 
 

02.09.2021 

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

 

Рудківська Ольга Миколаївна  

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Науковий твір «Методология раннего освоения водной среды для 

детей грудного возраста» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Багаторічний досвід спортивно-тренерської роботи в плавальному 

басейні свідчить, що оптимальний вік дитини-малятка для початку 

занять в басейні 1,5 місяця. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107746 

Дата реєстрації авторського права 
 

02.09.2021 

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

 

Погорецька Марія Григорівна 
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Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір, похідний твір, фотографічний твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний твір з ілюстраціями «Авторський рецепт хліба під 

назвою «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, любов 

до себе - зі всіма рисами та характеристиками. 

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107747 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Шпегун Павло Володимирович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Сценарій до короткометражного ігрового фільму «Я вб'ю себе сьогодні» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Історія відбувається протягом однієї ночі в маленькому продуктовому 

магазині. Продавець Артур - зовні непривабливий, він не любить 

людей і спілкування з ними, він любить тільки свій магазин. 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107748 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Ковиліна Вероніка 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 «ДІТИ РАННЬОГО ВІКУ З ПЕРИНАТАЛЬНИМ УРАЖЕННЯМ 

ЦНС» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

107749 

Дата реєстрації авторського права 
 

02.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Самсонова 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) 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «ТЕХНОЛОГИЯ 

РАБОТЫ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И РЕШЕНИЮ ВНУТРИЛИЧНОСТНЫХ 

КОНФЛИКТОВ с ипользованием положений «Теория ролевых систем 

Елены Самсоновой» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

107750 

Дата реєстрації авторського права 
 

02.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Наконечна Маргарита Олександрівна, Наконечна Юлія 

Олександрівна 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір практичного характеру «Учет, 

систематизация и аналитика медицинских услуг и финансовой 

деятельности медицинских организаций» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Проєкт створений для медичних установ, які надають медичні послуги. 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107751 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.09.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

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) 

 

 

Навчальний посібник «Бути чесним у навчанні й науці: експрес-курс з 

академічної доброчесності для здобувачів вищої освіти» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Видання спрямовано на швидке й цілісне усвідомлення норм академічної 

доброчесності, необхідних у навчальній і науковій діяльності. У посібникові 

структуровано подано необхідний теоретичний матеріал з основ 

академічної доброчесності, запропоновано різноманітні практичні 

завдання.  
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107752 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Стан Володимир Миколайович 

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 «Хвиля» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Музичний альбом «Хвиля» є збіркою, що містить сім пісень, при 

цьому кожна пісня є окремим твором і має власну назву, а саме: 

«Magnificent», «Мара», «Садо», «Со мною», «Сила Рухатись», «Хвиля» 

та «Хай все минає». 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107753 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Чіков Ілля Анатолійович, Юрчук Наталія Петрівна 

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 «BaFo enterprise» («BaFo») 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Комп'ютерна програма «BaFo enterprise» - це повнофункціональна 

автоматизована аналітична система для оцінки та діагностики 

ймовірності настання банкрутства підприємства. Програма призначена 

для розрахунку Z-коефіцієнта - показника ймовірності банкрутства на 

основі показників фінансового стану. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107754 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Панчук Руслан Миколайович, Краснокутська Юлія Сергіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Регламент по лікуванню і відновленню нігтьової 

пластини при екзостозі нігтьової фаланги пальців стопи з використанням 

лазерної вапоризації екзостоза нігтьової фаланги пальця стопи» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

В запропонованому творі наводиться регламент відновлення нігтьової 

пластинки пальців стопи, стимулювання її росту та уникнення 

рецидиву порушення структури та росту нігтьової пластинки, відновлення 

естетичного вигляду та здоров'я пальців стопи. 

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107755 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Шкробанець Ігор Дмитрович, Безрук Володимир Володимирович, 

Бойчук Тарас Миколайович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Монографія «Медико-соціальне обґрунтування удосконалення 

організації надання спеціалізованої нефрологічної допомоги дітям із 

інфекційно-запальними захворюваннями сечовидільної системи на 

рівні госпітального округу» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Медико-соціальне обґрунтування удосконалення 

організації надання спеціалізованої нефрологічної допомоги дітям із 

інфекційно-запальними захворюваннями сечовидільної системи на 

рівні госпітального округу / Шкробанець І. Д., Безрук В. В., Бойчук Т. М. - 

Чернівці : Медуніверситет, 2021. - 264 с. : бібл. 46. 
Анотація  

У монографії узагальнені дані літератури і проаналізовані результати 

власних досліджень щодо обґрунтування удосконалення організації 

надання спеціалізованої нефрологічної допомоги дітям із інфекційно-

запальними захворюваннями сечовидільної системи на рівні 

госпітального округу. 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107756 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.09.2021 

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

 

 

Хадарцев Олександр Валентинович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Економічна безпека суб'єктів господарювання: потенціал 

фондових інструментів» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У статті розглянуто значення та специфіку застосування фондових 

інструментів в аспекті формування економічної безпеки суб'єктів 

господарювання. Обґрунтовано потенціал залучення окремих фондових  

інструментів у формування економічної безпеки суб'єктів господарювання: 

інститутів спільного інвестування. 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107757 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Перевознюк Вікторія Вадимівна, Резніченко 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) 

 

 

Навчальний посібник «Аналітичне читання: практикум» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Перевознюк В. В., Резниченко О. Л. Аналітичне 

читання: практикум : навчальний посібник. - Кременчук : Кременчуцький 

національний університет імені Михайла Остроградського, 2021. - 118 с. 
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Анотація  

Навчальний посібник поєднує проблематику методологічних та 

мовознавчих дисциплін і має на меті вироблення у студентів навичок 

відповідно до контекстно-мовного інтегрованого навчання (CLIL). 

Навчальний посібник рекомендований для студентів спеціальностей 

014 - «Середня освіта», та 061 - «Журналістика». 
 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

107758 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Москалик Геннадій Федорович, Станіченко Оксана Федорівна, Носкін 

В'ячеслав Олександрович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 
 

 

Методичний збірник «Філософія для здобувачів освітнього ступеня 

«Бакалавр» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Москалик Г. В. Філософія для здобувачів освітнього 

ступеня «Бакалавр» : методичний збірник / Г. Ф. Москалик,  

О. Ф. Станіченко, В. О. Носкін. - Кременчук : ПП «Бітарт», 2020 - 218 с. 
Анотація  

У збірнику підібрані завдання для семінарських занять та самостійної 

роботи студентів з філософії. Збірник призначений для студентів, які 

навчаються за освітнім ступенем «Бакалавр». 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107759 

Дата реєстрації авторського права 
 

02.09.2021 

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

 

Куницький Сергій Олегович, Іванчук Наталія 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 «Моделювання очищення води в біоплато-

фільтрі» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Розроблений програмний додаток дозволяє побудувати двовимірну 

модель біоплато-фільтра з додатковою системою перфорованих труб в 

товщі фільтрувальної засипки. Також даний додаток дає можливість 

проведення числових експериментів дослідження задач очистки води. 

Результати - у вигляді графіків. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107760 

Дата реєстрації авторського права 
 

02.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Дєордіца Таяна Юріївна, Вороніна Марина Вікторівна, Литвинова 

Наталія Вікторівна  
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір науково-практичного характеру «Критерії 

ефективного викладання за версією Ш. Даніелсон: відмітні особливості» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Встановлено відмітні особливості популярного у США оцінювального 

інструмента ефективного викладання «Framework for Teaching» = 

«Концептуальна рамка викладання» (С Ch. Danielson): репрезентовані 

у ній оцінювальні критерії є універсальними для різноманітних 

викладацьких спеціалізацій. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

107761 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Сіора Андрій Сергійович, Сіора Віра Валеріївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «Calibrator» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Програма призначена для віддаленого керування засобом вимірювальної 

техніки «AOIP Calys 75» і розроблена за допомогою мови програмування 

Python 3.8. 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

107762 

Дата реєстрації авторського права 
 

02.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Хадарцев Олександр Валентинович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
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Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Стаття «Бізнес-модель як концептуальний базис сутності посередництва 

на товарному ринку» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У статті досліджено методологічні засади формування ефективних 

бізнес-моделей. Вихідними засадами такого дослідження визначено 

поняття та сутність бізнес-моделі, трактування даного терміна з позицій 

різних підходів авторів. Досліджено сучасні підходи щодо моделювання 

бізнес-процесів. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

107763 

Дата реєстрації авторського права 
 

02.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Москалик Геннадій 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) 
 

 

Розділ 3.1. монографії «Ноосфера Вернадського, сучасна освіта і 

наука» - «Ноосферна освіта: людина ХХІ століття» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Г. Ф. Москалик. Ноосферна освіта: людина ХХІ століття / 

Ноосфера Вернадського, сучасна освіта і наука : монографія / за ред.  

В. І. Маслак. - Кременчук : ПП Щербатих О. В., 2021. - Т. 1. - С. 235-253. 
Анотація  

Досліджуються проблеми розвитку теорії ноосфери і ноосферогенезу в 

світлі гуманітарних ідей академіка В. І. Вернадського. Необхідність 

філософського осмислення наукової спадщини академіка  

В. І. Вернадського в питаннях розбудови освіти та науки є актуальною 

для сучасників. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107764 

Дата реєстрації авторського права 
 

02.09.2021 

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

 

Москалик Геннадій Федорович, Никифоренко Олена Миколаївна, 

Сирота Леся Володимирівна 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Науковий твір «Трикутник партнерства НУШ: учень-учитель-батьки. 

Збірник педагогічних ситуацій» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Г. Ф. Москалик, О. М. Никифоренко, Л. В. Сирота. 

Трикутник партнерства НУШ: учень-учитель-батьки : збірник 

педагогічних ситуацій. - Кременчук : ПП Щербатих О. В., 2019. - 64 с. 
Анотація  

Нові цілі української школи потребують впровадження педагогіки 

партнерства, що ґрунтується на принципах гуманізму й творчого 

підходу до особистості, подолання інертності мислення, перехід на 

якісно новий рівень побудови взаємовідносин між учасниками освітнього 

процесу. 
 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107765 

Дата реєстрації авторського права 
 

02.09.2021 

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

 

Васюта Василь Васильович, Харченко 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) 
 

 

Тези «Аналіз систем безперервної інтеграції» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

На підставі проведеного аналізу сформульовані практичні рекомендації 

для команд розробників програмного коду стосовно вибору програмного 

забезпечення, яке забезпечить доставку програмного коду замовнику 

швидко і надійно. Це дасть основу для стабільного розвитку компанії-

розробника програмного коду. 
 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107766 

Дата реєстрації авторського права 
 

03.09.2021 

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

 

Власенко Наталя Анатоліївна, 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 «ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН ТА ЯКІСТЬ 

ПИТНОЇ ВОДИ ЯК ДЕТЕРМІНАНТИ СМАКОВИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ 

ТА БЕЗПЕЧНОСТІ ЇЖІ В СФЕРІ ГОСТИННОСТІ» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Твір присвячений дослідженню впливу навколишнього середовища на 

екологічний стан водойм, що в свою чергу впливає на смакові якості 

та безпечність їжі, що виготовляється на цій воді в сфері гостинності. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107767 

Дата реєстрації авторського права 
 

03.09.2021 

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

 

Власенко Наталя Анатоліївна, Билим Олена Сергіївна, Трухачова 

Катерина 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) 
 

 

Літературний науковий твір «РОЗВИТОК КУРОРТНО-ОЗДОРОВЧИХ 

ТЕРИТОРІЙ ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА ЗАСАДАХ 

ЗБАЛАНСОВАНОСТІ ЕКОЛОГІЧНИХ, ЕКОНОМІЧНИХ ТА 

ІНФРАСТРУКТУРНИХ ІМПЕРАТИВ» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Твір присвячений дослідженню розвитку курортно-оздоровчих 

територій Херсонської області на основі концепції сталого розвитку та 

забезпеченості названої дестинації певною інфраструктурою на засадах 

збалансованості екологічних, економічних та інфраструктурних 

імператив. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107768 

Дата реєстрації авторського права 
 

03.09.2021 

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

 

Власенко Наталя Анатоліївна, Билим Олена Сергіївна, Шукліна 

Вікторія Вікторівна, Трухачова Катерина Вячеславівна, Розова 

Анастасія Юріївна 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Літературний науковий твір «НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РЕАЛІЗАЦІЯ 

ЛОГІСТИЧНОГО ПІДХОДУ ДО УПРАВЛІННЯ 

ІНФРАСТРУКТУРНИМИ РЕСУРСАМИ ТУРИЗМУ» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Твір присвячений дослідженню логістичного підходу до управління 

інфраструктурними ресурсами туризму та реалізації логістичного 

підходу через узгодження ринкових інтересів та цілей із запланованими 

результатами за рахунок мобілізації ресурсів та використання 

графоаналітичних методів у збалансуванні результативності. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

107769 

Дата реєстрації авторського права 
 

03.09.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Казарян Едмон Манвелович 

Повне ім'я 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 «Маска» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

107770 

Дата реєстрації авторського права 

 
03.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Казарян Едмон Манвелович 

Повне ім'я 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 «Hasta la vista, babe» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

107771 

Дата реєстрації авторського права 

 
03.09.2021 

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 без тексту «Май. Воодушевление» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107772 

Дата реєстрації авторського права 
 

03.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Олійник Олександр 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) 

 

 

Малюнок «МаскоТ» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Малюнок «МаскоТ» являє собою жартівливе зображення маленького 

пінгвіна в кепці та робочому комбінезоні, який тримає в руці лійку 

для душа. На кишені розміщена торговельна марка «Imprese», 

власником якої є Олійник О. П. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

107773 

Дата реєстрації авторського права 
 

03.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Марандюк Олександр Георгійович 

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 «Колекція весільних суконь 2022 

«Rayon Du Soleil» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

«Колекція весільних суконь «Rayon Du Soleil» складається із 29 весільних 

суконь, виконаних у сучасному стилі з різноманітними фасонами від 

простих тканин з шифону і мікадо до розшитих гіпюрів. 
 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107774 

Дата реєстрації авторського права 
 

03.09.2021 

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

 

Пермінова Людмила Аркадіївна 

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 «Розвиток професійних умінь керівника загальноосвітньої 

школи у системі курсової перепідготовки» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У монографії обґрунтовуються вихідні положення та технологія розвитку 

професійних умінь сучасного керівника школи; розкриваються 

специфіка та структура творчого професійного потенціалу, складовою 

якої є комплекс професійних умінь управління ВНЗ; обґрунтовано 

дидактико-методичне забезпечення процесу професійного зростання 

на рівні системи курсової перепідготовки та вбудовано механізм 

діагностики стану фахового зростання. 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107775 

Дата реєстрації авторського права 

 
03.09.2021 

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

 

 

Поспєлов Валентин Андрійович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Книга «Стокгольм» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Роман «Стокгольм» українського письменника Валентина Поспєлова 

присвячений Україні та є спробою відшукати новий погляд на її місце 

в історії. Роман написано у жанрі містичного реалізму. Основні теми: 

свобода чи залежність, революція або конформізм - що обирає більшість, 

та яка доля чекає на нашу країну. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107776 

Дата реєстрації авторського права 

 
03.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Савко Назар Остапович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Музичний твір без тексту, музичний твір з текстом, складений твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Збірник авторських пісень «Борода» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
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Анотація  

У збірнику 17 пісень: 1. «Хто там»; 2. «Небо і земля»; 3. «Селфі»;  

4. «Гандзя»; 5. «Курочка»; 6. «Нуня»; 7. «Цемент»; 8. «Депутат»;  

9. «Косоока»; 10. «Борода»; 11. «Бутіки»; 12. «Малюся Люся»; 13. «Немає 

волі»; 14. «Різдво, різдво»; 15. «Роман без кінця»; 16. «Синьоока». 
 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107777 

Дата реєстрації авторського права 
 

03.09.2021 

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

 

Пермінова Людмила Аркадіївна, Марусинець Мар'яна Михайлівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Навчальний посібник «Розвиток творчого мислення у молодших 

школярів» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

У навчальному посібнику обґрунтовуються умови розвитку творчого 

мислення молодших школярів. У дослідженні автори спираються на 

теоретико-дидактичні, психологічні положення розвитку мислення. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107778 

Дата реєстрації авторського права 
 

03.09.2021 

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

 

Кім Павло Андрійович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Книга «Акупунктура. Секреты древних мастеров» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 Опублікування: Кім П. А. Акупунктура. Секреты древних мастеров // 

ТОВ «Любка Юрченка». - Київ. - 2021. - 264 с. 
Анотація  

У даній книзі викладені ефективні методики, принципи та особливості 

акупунктури, які автор застосовує у своїй лікарській практиці, спираючись 

у свою чергу на вчення древніх даоських трактатів, досвід найкращих 

голкотерапевтів Світу та особистий досвід. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

107779 

Дата реєстрації авторського права 
 

03.09.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Маслова Тетяна Миколаївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Малюнок «Вечір» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Твір «Вечір» - узагальнений пейзаж центральної частини Одеси з 

характерними особливостями архітектури. Композицію будує зв'язок 

силуетних, площинних елементів з тоновими градаціями форми. Твір 

виконано у техніці оригінальної графіки - папір тонований, туш, пензлик 

по-сухому. Розмір твору: 19×28 см. 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107780 

Дата реєстрації авторського права 

 
03.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Маслова Тетяна Миколаївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Малюнок «Ненька» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Твір «Ненька» - авторська графічна композиція, виконана під впливом 

візуальної естетики українського графічного мистецтва поч. ХХ ст. 

Композицію будує лінійно-конструктивне трактування образної ідеї з 

використанням характерних знаково-декоративних елементів традиційної 

української вишивки. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107781 

Дата реєстрації авторського права 

 
03.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Маслова Тетяна Миколаївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Твір образотворчого мистецтва 
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Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Малюнок «Світанкова» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Твір «Світанкова» має виразну умовно-фігуративну стилістику. 

Композиція поєднує чотири узагальнені жіночі постаті в умовному 

пейзажі. Тонові і кольорові переходи побудовані на нюансах. Твір 

виконано у техніці оригінальної графіки - папір, акварельні олівці  

по-сухому. Розмір твору: 55×53 см. 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107782 

Дата реєстрації авторського права 

 
03.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Басанець Лука Валерійович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Малюнок «Натюрморт з мушлею» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Твір є авторським рішенням (композиційно та стилістично) реального 

натюрморту і намаганням автора сформулювати власне розуміння 

реалістичного зображення і таким чином покінчити з ними. Робота 

виконана в техніці олійного живопису на полотні. Розмір 50×60 см. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107783 

Дата реєстрації авторського права 

 
03.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Басанець Лука Валерійович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Малюнок «Прогулянка 15» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Твір є самостійною частиною серії «Прогулянки». Зображено парк, 

жінку з дитячим візочком та жіночу скульптуру. Перший тематичний 
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шар твору - це формальні пошуки предметної, кольорової та технічної 

стилістики зображення. Другий шар - співставлення жінок - живої та 

штучної. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

107784 

Дата реєстрації авторського права 
 

03.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Бардік Марина Афанасіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 
 

 

Стаття «Спадкоємність у монументальному живописі Великої 

Печерської церкви» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Бардік М. А. Спадкоємність у монументальному 

живописі Великої Печерської церкви // Церква - наука - суспільство: 

питання взаємодії. Матеріали Дев'ятнадцятої Міжнародної наукової 

конференції (26-28 травня 2021 р.) / Національний заповідник «Києво-

Печерська лавра». - Київ - Вид. «Фенікс». - 2021. - С. 157-161. 
Анотація  

Проаналізовано тематико-сюжетну спадкоємність живописної нової 

декорації Великої Печерської церкви (Успенського собору) Києво-

Печерської лаври кінця ХІХ ст. з її попереднім стінописом (XVIII ст., 

1810-1840-х). 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

107785 

Дата реєстрації авторського права 
 

03.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Бардік Марина Афанасіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 
 

 

Стаття «Принцип аналогій у настінному живописі церков Києво-

Печерської лаври» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Бардік М. А. Принцип аналогій у настінному живописі 

церков Києво-Печерської лаври // Scientific and pedagogic internship 

«Innovative methods of the organisation of the education process in the 

area of cultural studies and arts in Ukraine and EU countries» : Internship 

proceedings, February 22 - April 2, 2021. Wloclawek, Republic of Poland : 

«Baltija Publishing». - 2021. - P. 5-10. 
Анотація  

Виявлено і досліджено тематико-сюжетні, композиційні аналогії в 

настінному живописі церков Києво-Печерської лаври XVIII-XXI століть. 
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Принцип аналогій презентовано як наріжний у створенні живописного 

ансамблю Лаври, збереженні лаврської художньої традиції, відтворенні 

втрачених розписів. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

107786 

Дата реєстрації авторського права 
 

03.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Бардік Марина Афанасіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 
 

 

Стаття «Монументальний живопис Великої Успенської церкви в 

художній критиці кінця ХІХ - початку ХХ століття» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Бардік М. А. Монументальний живопис Великої 

Успенської церкви в художній критиці кінця ХІХ - початку ХХ століття. 

// Культура і сучасність: Альманах. - Київ : НАКККіМ. - 2020. - № 2. - 

С. 140-146. 
Анотація  

Висвітлено проблему зіткнення прихильників українського (барокового) 

та академічного живопису, національної самобутності й академізму в 

розписах Великої Успенської церкви (1770-1990-х). За архівними 

матеріалами доведено, що керівництво Лаври було налаштовано на 

збереження існуючого стінопису. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

107787 

Дата реєстрації авторського права 

 
03.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Єршова Ніна Михайлівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Твір наукового характеру «Методика визначення раціональних 

значень проміжної продукції трьох підприємств спільного підприємства 

шляхом варіантного моделювання» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Розроблена методика визначення раціональних значень проміжної 

продукції трьох підприємств шляхом варіантного моделювання, 

основу якої складає теорія взаємодії підприємств спільного підприємства 

по виробництву і збуту продукції. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107788 

Дата реєстрації авторського права 

 
03.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Єршова Ніна Михайлівна, Вельмагіна Наталя Олександрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Твір наукового характеру «Методика оптимального пректування 

параметрів процесу взаємодії трьох підприємств в спільному підприємстві 

з виробництва і збуту продукції» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Створена методика оптимального проектування параметрів процесу 

взаємодії трьох підприємств в спільному підприємстві з виробництва і 

збуту продукції, основу якої складає метод динамічного програмування 

для неперервних систем. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

107789 

Дата реєстрації авторського права 

 
03.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Бондаренко Тарас Григорович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «НОВІ ЗНАННЯ» 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «Електронні щоденники, класні журнали, 

розклад занять» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

В комп'ютерній програмі користувачі можуть створювати документи 

в електронній формі, надавати доступ онлайн з персонального комп'ютера 

ОС Windows/Linux до актуального переліку уроків, домашніх завдань, 

обліку відвідувань тощо. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107790 

Дата реєстрації авторського права 

 
03.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Меніннік Станіслав Петрович 
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Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «НОВІ ЗНАННЯ» 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «Мобільний додаток «Електронні щоденники, 

класні журнали, розклад занять» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

В комп'ютерній програмі користувачі можуть створювати електронні 

документи, надавати доступ учасникам освітнього процесу з мобільних 

пристроїв, а саме з мобільного телефона, смартфона, планшетного 

комп'ютера, до актуального переліку уроків, домашніх завдань, обліку 

відвідувань тощо. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

107791 

Дата реєстрації авторського права 
 

03.09.2021 

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 «POS-U Service SMB» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Призначення комп'ютерної програми: товарна облікова система 

об'єкта торгівлі або системи торгівельної мережі; підтримка функцій 

цехового виробництва із використання технологічних карт; торгівельні 

операції; операції складського приміщення тощо. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107792 

Дата реєстрації авторського права 

 
03.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Дзюба Мар'яна Євгенівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Складений твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Навчальне видання «Англійська мова для діток 4-6 років» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Англійська мова для діток 4-6 років / Дзюба М. Є. - 

Тернопіль : ФОП Шпак В. Б., 2015. - 64 с. 
Анотація  

Дуже добре, коли батьки починають знайомити своїх діток з англійською 

мовою вже з раннього віку. Саме у віці 3-6 років малята з легкістю, 

поряд з рідною, вивчають іноземну мову. Наша розмальовка допоможе 

діткам без особливих зусиль засвоїти основні теми з англійської мови. 

 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107793 

Дата реєстрації авторського права 

 
03.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Старагіна Ірина Петрівна, Волошенюк Оксана Валеріївна, Мокрогуз 

Олександр Петрович, Ганик Оксана 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) 

 

 

Навчально-методичний посібник «Нова українська школа: організація 

медіаосвіти в початковій школі» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Посібник присвячений впровадженню вправ з медіаграмотності та 

критичного мислення, аналізу, інтерпретації інформації в текстах 

різних видів та медіатекстах у буденні заняття здобувачів освіти 

початкової школи. 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107794 

Дата реєстрації авторського права 

 
03.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Фараджова Лілія Азатханівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Посібник «Учебник для ускоренного изучения немецкого языка. 

Просто о сложном» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107795 

Дата реєстрації авторського права 
 

03.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Жадан Сергій Вікторович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Музичний твір з текстом «Гімн NIX» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107796 

Дата реєстрації авторського права 

 
03.09.2021 

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

 

 

Кузьменко Оксана Василівна, Сергєєва Олена Романівна, Теслєва 

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) 
 

 

Стаття «Щодо розвитку вітчизняного девелопменту» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Уточнено сутність девелопменту на підставі огляду різних підходів та 

систематизації матеріалу щодо категорії. Виявлено особливості 

функціонування ринку нерухомості, у тому числі житлової та офісної 

нерухомості, як об'єкта статистичного дослідження. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107797 

Дата реєстрації авторського права 

 
03.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Кузьменко Оксана Василівна, Орлова Вікторія Миколаївна, Сергєєва 

Олена Романівна 
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 «Market of canned fruits and vegetables of Ukraine» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У стаття висвітлено ситуацію та основні тенденції розвитку українського 

ринку плодоовочевої консервації, серед яких виділено необхідність 

інвестування, розширення обсягів виробництва, зростання конкуренції 

та натуральних і маринадних консервів, джемів і пюре, сокової 

продукції тощо. 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107798 

Дата реєстрації авторського права 

 
03.09.2021 

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

 

 

Таукчі Олена Федотівна, Тупченко Валерія Володимирівна 

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. Навчально-методичний посібник для проведення практичних 

занять для студентів освітнього ступеня «бакалавр» 3-4 курсів денної 

форми навчання спеціальності 015 «Професійна освіта. Харчові технології» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Навчально-методичний посібник містить не тільки теоретичний 

матеріал, а й практичні і тестові завдання, які призначені для 

аудиторної та самостійної роботи здобувачів вищої освіти над мовним 

матеріалом. 
 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107799 

Дата реєстрації авторського права 
 

03.09.2021 

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

 

Бойчук Олександр Васильович, Голобородько Віталій Миколайович, 

Опалєв Михайло Леонідович, Сбітнєва Надія Федорівна 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

Харківська державна академія дизайну і мистецтв 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Похідний твір, складений твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Складений твір «ДИЗАЙН І ЕРГОНОМІКА: українсько-англійський 

термінологічний словник/DESIGN and ERGONOMICS: Ukrainian-

English Specialized Dictionary» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
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Анотація  

Представлений термінологічний двомовний словник, який містить 

визначення більш як 1300 основних термінів та терміносполучень 

українською мовою разом із їх перекладом англійською. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

107800 

Дата реєстрації авторського права 

 
03.09.2021 

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

 

 

Ляшенко Анастасія Вячеславівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Музичний твір з текстом «Богиня» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

107801 

Дата реєстрації авторського права 

 
03.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Казарян Едмон Манвелович 

Повне ім'я 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 «А если это ты» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

107802 

Дата реєстрації авторського права 
 

03.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Харченко Юрій Анатолійович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
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Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Стаття «Розроблення моделей прогнозування обсягу реалізації 

продукції сільськогосподарського підприємства» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Харченко Ю. А. Розроблення моделей прогнозування 

обсягу реалізації продукції сільськогосподарського підприємства // 

Економічний простір: Збірник наукових праць. - Дніпро. - 2021. - № 167. - 

С. 134-139. 
Анотація  

Запропоновано для вибору оптимальної моделі прогнозування обсягу 

реалізації продукції виконати регресійний аналіз, розробити лінійну 

багатофакторну модель та побудувати адаптивну модель. За отриманими 

моделями автором було виконано розрахунки. 
 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107803 

Дата реєстрації авторського права 
 

03.09.2021 

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

 

Щербак Андрій Миколайович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір, створений для кіно, похідний твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Літературний сценарій екранізації казки Василя Королів-Старого 

«Хуха-Моховинка» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Літературний сценарій створено Андрієм Щербаком на основі казки 

«Хуха-Моховинка» Королів Василя Костянтиновича (Василь Королів-

Старий) (1879-1943). Маленька Хуха-Моховинка втрачає свій дім через 

лісоруба, який зрубав сосну. Моховинка оселяється у хаті добрих людей, 

але з часом там з'являється лісоруб. 
 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

107804 

Дата реєстрації авторського права 

 
03.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Сокур Микола Іванович, Шмандій Володимир Михайлович, Гаврилов 

Петро Єгорович, Латишев Костянтин Олександрович, Харламова 

Олена Володимирівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 
 

 

Монографія «Економічні аспекти екологічної безпеки» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: М. І. Сокур, В. М. Шмандій, П. Є Гаврилов,  

К. О. Латишев, О. В. Харламова. Економічні аспекти екологічної безпеки : 

Монографія. - Кременчук : ПП Щербатих О. В. - 2011. - 200 с. 
Анотація  

Обґрунтовано економічно-екологічні напрями розвитку сучасного 

екологічно безпечного підприємства. Запропоновано шлях удосконалення 

екологічного менеджменту і маркетингу на промислових підприємствах з 

метою забезпечення екологічної безпеки. 

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

107805 

Дата реєстрації авторського права 

 
03.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Мішина Світлана Володимирівна, Мішин 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) 
 

 

Стаття «Науково-практичні засади соціального проектування» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Мішина С. В., Мішин О. Ю. Науково-практичні 

засади соціального проектування // Ефективна економіка. - 2020. - № 1. - 

Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7620 
Анотація  

З метою науково-практичних засад соціального проектування уточнено 

його понятійний апарат; запропоновано багатокритеріальну 

класифікацію соціальних проектів; обґрунтовано структуру концептуальної 

моделі соціального проекту; удосконалено методичний підхід щодо 

формування технології соціального проектування. 

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107806 

Дата реєстрації авторського права 
 

03.09.2021 

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

 

Білоусова Анастасія Юріївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Стаття «Ресурси та здатності підприємства як база його стратегії» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Білоусова А. Ю. Ресурси та здатності підприємства як 

база його стратегії // Вісник Хмельницького національного університету. - 

2011. - № 4. Т. 2 (178). - С. 170-173. 
Анотація  

Показано роль та значення ресурсів та здатностей підприємства у 

формуванні стратегії підприємства, яка має розроблятися з урахуванням 
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стратегічної відповідності підприємства. Надано визначення поняття 

здатностей підприємства. 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107807 

Дата реєстрації авторського права 

 
03.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Бурлака Тимофій Святославович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Твір образотворчого мистецтва «Зображення торговельної марки «IZI» 

(«Торговельна марка «IZI») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Слово «IZI» виконане нестандартними символами англійського 

алфавіту заголовними літерами. В зображенні торговельної марки 

присутній графічний елемент у вигляді книги, із якої виглядає паличка 

для розпивання напоїв. Кольорова гама твору може бути будь-якою. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107808 

Дата реєстрації авторського права 

 
03.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Новицька 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) 

 

 

Наукова стаття «Digital-маркетинг як технологія просування 

органічної продукції» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Новицька І. В. Digital-маркетинг як технологія 

просування органічної продукції // Науковий журнал «Вісник економічної 

науки України». - Київ. - 2019. - № 2 (37). - С. 196-200. 
Анотація  

 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

107809 

Дата реєстрації авторського права 
 

03.09.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Новицька 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) 

 

 

Наукова стаття «Основні методики та особливості системи просування 

органічної продукції» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Новицька І. В. Основні методики та особливості 

системи просування органічної продукції // Науковий збірник 

«Економічний простір». - Дніпро. - 2020. - № 159. - С. 92-96. 
Анотація  

 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

107810 

Дата реєстрації авторського права 
 

03.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Сугейко Любов Григорівна, Чабан 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) 

 

 

Літературно-письмовий твір науково-методичного характеру «Навчально-

методичний комплекс освітньої компоненти «Ономастика» для 

здобувачів IV курсу першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

денної форми навчання» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Навчально-методичний комплекс адресований здобувачам вищої 

освіти та викладачам. 

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

107811 

Дата реєстрації авторського права 

 
03.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Сугейко Любов Григорівна, Чабан 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) 

 

 

Літературно-письмовий твір науково-методичного характеру «Навчально-

методичний комплекс освітньої компоненти «Технології навчання 
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освітньої галузі «Мови і літератури» 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 освітньої компоненти «Технології 

навчання освітньої галузі «Мови і літератури» в початковій школі» 

для здобувачів І курсу другого рівня вищої освіти денної та заочної 

форми навчання» адресований здобувачам вищої освіти та викладачам. 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107812 

Дата реєстрації авторського права 

 
03.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Сугейко Любов Григорівна, Чабан 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) 

 

 

Літературно-письмовий твір науково-методичного характеру «Навчально-

методичний комплекс освітньої компоненти «Методика навчання 

української мови» для здобувачів III-IV курсів першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти денної та заочної форми навчання» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Навчально-методичний комплекс освітньої компоненти «Методика 

навчання української мови» для здобувачів ІІІ-IV курсів першого 

рівня вищої освіти денної та заочної форми навчання» адресований 

здобувачам вищої освіти та викладачам. 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107813 

Дата реєстрації авторського права 

 
03.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Сугейко Любов Григорівна, Чабан 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) 

 

 

Літературно-письмовий твір науково-методичного характеру «Навчально-

методичний комплекс освітньої компоненти «Основи мовленнєвої 

діяльності» для здобувачів II курсу першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти денної форми навчання» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Навчально-методичний комплекс освітньої компоненти «Основи 

мовленнєвої діяльності» для здобувачів ІІ курсу першого рівня вищої 

освіти денної форми навчання» адресований здобувачам вищої освіти 

та викладачам. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107814 

Дата реєстрації авторського права 

 
03.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Кобко-Одарій Вікторія Сергіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Украинский правовой менталитет и его основные 

детерминанты» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Кобко-Одарій В. С. Украинский правовой менталитет 

и его основные детерминанты // Право і суспільство. - 2017. - № 1. - С. 9-13. 
Анотація  

У статті проаналізовано правовий менталітет та детермінанти, які 

впливають на його розвиток. 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107815 

Дата реєстрації авторського права 

 
03.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Кобко-Одарій Вікторія Сергіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Правова спадщина та правова традиція - щодо питання 

співвідношення» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Кобко-Одарій В. С. Правова спадщина та правова 

традиція - щодо питання співвідношення // Часопис Київського 

університету права. - 2021. - № 1. - С. 46-50. 
Анотація  

У статті проаналізовано співвідношення теоретико-правових категорій 

«правова спадщина» та «правова традиція». Встановлено їх спільні та 

відмінні риси. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107816 

Дата реєстрації авторського права 
 

03.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Кобко-Одарій Вікторія Сергіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Стаття «Розвиток державної політики України в контексті правового 

менталітету: проблеми та перспективи» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Кобко-Одарій В. С. Розвиток державної політики 

України в контексті правового менталітету // Актуальні проблеми 

держави та права. - 2020. - № 88. - С. 66-73. 
Анотація  

У статті проаналізовано розвиток державної політики України через 

призму правового менталітету. Встановлено роль та значення правового 

менталітету у формуванні та розвитку державної політики. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

107817 

Дата реєстрації авторського права 
 

06.09.2021 

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

 

 

Авраменко Ольга Валентинівна, Довгенко Яна Олексіївна, Яременко 

Людмила Іванівна, Акбаш Катерина Сергіївна, Плічко Анатолій 

Миколайович, Халецька Зоя Петрівна, Гуртовий Юрій Валерійович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «Методична 

система оцінювання навчальних досягнень студентів спеціальності 

112 Статистика другого (магістерського) рівня вищої освіти з виробничої 

практики з комп'ютерної статистики» («Метод сист оцін з вир пр з 

комп стат») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

«Методична система оцінювання навчальних досягнень студентів 

спеціальності 112 Статистика другого (магістерського) рівня вищої 

освіти з виробничої практики з комп'ютерної статистики» розроблена 

авторами для навчання студентів ІІ курсу. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

107818 

Дата реєстрації авторського права 
 

06.09.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Шаповалова Вікторія Олексіївна, Шаповалов Валерій Володимирович, 

Негрецький Сергій Миколайович, Бутко Аліна Юріївна, Деркач 

Анатолій Іванович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Навчальний посібник для додипломної та післядипломної форми 

навчання «Збірник тестових завдань» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Шаповалова В. О., Шаповалов В. В., Негрецький С. М., 

Бутко А. Ю., Деркач А. І. Збірник тестових завдань : Навч. посібник. - 

2021. - 24 с. 
Анотація  

Навчальний посібник розроблено як навчально-методичне і наукове 

видання, в якому висвітлені тестові завдання за спеціальністю  

22 «Охорона здоров'я», 222 «Медицина», 226 «Фармація, промислова 

фармація». 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107819 

Дата реєстрації авторського права 

 
06.09.2021 

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

 

 

Савченко Віталій 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 

будівництво» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

В творі надається поняття виникнення будівництва, викладаються 

основні особливості технології будівництва в минулому столітті. Також 

розповідається про нові технології в будівництві. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107820 

Дата реєстрації авторського права 
 

06.09.2021 

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

 

Марусинець Мар'яна Михайлівна, Пермінова Людмила Аркадіївна 

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 «Психолого-педагогічні умови формування 

пізнавальної діяльності дітей п'яти-шестирічного віку» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У навчальному посібнику обґрунтовуються умови розвитку пізнавальної 

діяльності дітей п'яти-шестирічного віку. У своєму дослідженні автори 

спираються на теоретичні положення розвитку психічних процесів. 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

107821 

Дата реєстрації авторського права 

 
06.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Краснодемська Ірина Йосипівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Окупація Криму Російською Федерацією в контексті 

геополітичної парадигми початку ХХІ ст.» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Краснодемська І. Й. Окупація Криму Російською 

Федерацією в контексті геополітичної парадигми початку ХХІ ст. // 

Соціально-політичні процеси в Україні та світі у контексті глобалізаційних 

перетворень. - 2021. - С. 81-89. 
Анотація  

У статті висвітлюється окупація Криму РФ в контексті геополітичної 

парадигми ХХІ ст. Стверджується, що вона показала слабкість глобальної 

світової безпеки. 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

107822 

Дата реєстрації авторського права 

 
06.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Шешукова Ольга Вікторівна, Кузь Ірина Олексіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 
 

 

Науковий твір «Спосіб прогнозування рівня інтерлейкіну-18 в ротовій 

рідині дітей, хворих на цукровий діабет І типу» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Спосіб прогнозування рівня інтерлейкіну-18 (ІЛ-18) в ротовій рідині 

дітей, хворих на цукровий діабет І типу, включає визначення у дитини, 
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хворої на цукровий діабет І типу, індексу оцінки стану тканин ясен і 

кровоточивості шляхом зондування ясенних сосочків. 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

107823 

Дата реєстрації авторського права 
 

06.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Нікітчук Артем 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 «Оптимізація надійності структурно-

конструктивних модулів другого рівня РЕА» («Оптимізація надійності 

СКМ2 РЕА») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

107824 

Дата реєстрації авторського права 

 
06.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Нікітчук Артем 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 «Надійність структурно-конструктивних 

модулів нульового рівня РЕА» («Надійність СКМО РЕА») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107825 

Дата реєстрації авторського права 

 
06.09.2021 

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

 

 

Нікітчук Артем Валерійович 

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 «Надійність структурно-конструктивних 

модулів другого рівня РЕА» («Надійність СКМ2 РЕА») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107826 

Дата реєстрації авторського права 

 
06.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Нікітчук Артем 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 «Оптимізація надійності структурно-

конструктивних модулів першого рівня РЕА» («Оптимізація надійності 

СКМ1 РЕА») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107827 

Дата реєстрації авторського права 

 
06.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Нікітчук Артем 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 «Надійність структурно-конструктивних 

модулів першого рівня РЕА» («Надійність СКМ1 РЕА») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107828 

Дата реєстрації авторського права 
 

06.09.2021 

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) 

 

 

Літературний письмовий твір «НАЛАГОДЖЕННЯ МАРКЕТИНГОВИХ 

КОМУНІКАЦІЙ ЯК СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В 

ІВЕНТ-ІНДУСТРІЇ» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Лекція присвячена визначенню відмінностей МІСЕ-менеджменту від 

івент-менеджменту; особливостям реалізації корпоративного івенту; 

функціям менеджера проекту корпоративного івенту. 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107829 

Дата реєстрації авторського права 

 
06.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Тао Цзедун (псевдонім) 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір «Вайманика шастра. Железная кальпа» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107830 

Дата реєстрації авторського права 

 
06.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Потапюк Лілія Миколаївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 
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Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Інклюзивна освіта як провідна освітня тенденція» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Потапюк Л. М. Інклюзивна освіта як провідна освітня 

тенденція // Актуальні проблеми освітнього процесу в контексті 

європейського вибору України: збірник матеріалів Всеукраїнського 

круглого столу з міжнародною участю. - 2019. - С. 98-103. 
Анотація  

У творі досліджується питання організації інклюзивної освіти у сучасних 

освітніх закладах. Аналізуються основні бар'єри на шляху розбудови 

інклюзивного освітнього простору. Вказується на значення формування 

професійної компетентності педагога в мінливих умовах інклюзивної 

освіти.  
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107831 

Дата реєстрації авторського права 
 

06.09.2021 

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

 

Потапюк Лілія Миколаївна, 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 «Соціально-педагогічні засади розвитку системи 

національної кооперативної освіти на західноукраїнських землях 

(друга половина XIX - початок XX століття)» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Потапюк Л. М., Потапюк І. П. Соціально-педагогічні 

засади розвитку системи національної кооперативної освіти на 

західноукраїнських землях (друга половина XIX - початок XX століття) // 

Економічний форум: збірник наукових праць. - 2017. - Випуск 1. - С. 11-18. 
Анотація  

У творі акцентується увага на діяльності національних культурно-

освітніх та економічних товариств, громадських організацій, спілок та 

об'єднань, що виступали засобом формування освіченої верстви 

українських промисловців, підприємців, технічних працівників, 

ремісників. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107832 

Дата реєстрації авторського права 
 

06.09.2021 

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

 

Потапюк Лілія Миколаївна, 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 «Моральні імперативи вдосконалення вищої освіти» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Потапюк Л. М., Потапюк І. П. Моральні імперативи 

вдосконалення вищої освіти // Інженерні та освітні технології: 

щоквартальний науково-практичний журнал. - 2017. - Випуск 1 (17). - 

С. 33-40. 
Анотація  

У творі аналізуються проблеми моральних цінностей в суспільстві, 

поширення академічної чесності та боротьба за її впровадження. 

Підкреслюється важливість головних цінностей «здорового» академічного 

середовища, від яких залежить ефективність освіти та якість науково-

дослідної роботи. 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107833 

Дата реєстрації авторського права 

 
06.09.2021 

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

 

 

Потапюк Лілія Миколаївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Науковий твір «Формування професійної відповідальності майбутніх 

фахівців» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Потапюк Л. М. Формування професійної відповідальності 

майбутніх фахівців // Інженерні та освітні технології: щоквартальний 

науково-практичний журнал. - 2020. - Том 8, № 3. - С. 33-43. 
Анотація  

Охарактеризовані підходи до дефініції «відповідальність», проаналізовано 

та розкрито сутність поняття «професійна відповідальність майбутніх 

фахівців». Виокремлені основні елементи, які визначають рівень 

розвитку професійної відповідальності. Виділені найважливіші 

напрями розвитку освіти. 
 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107834 

Дата реєстрації авторського права 
 

06.09.2021 

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

 

Потапюк Лілія Миколаївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Науковий твір «Організація інклюзивної освіти у вітчизняному 

просторі» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Потапюк Л. М. Організація інклюзивної освіти у 

вітчизняному просторі // Вісник Університету імені Альфреда Нобеля. 

Серія «Педагогіка і психологія». Педагогічні науки. - 2021. - № 1 (21). - 

С. 119-126. 
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Анотація  

У творі досліджуються питання організації інклюзивної освіти у 

вітчизняному просторі. Виокремлюються проблеми, які виникають 

під час організації інклюзивного навчання та його супроводу. 

Пропонується система профілактичних заходів, які сприяють підвищенню 

ефективності корекційної роботи. 
 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

107835 

Дата реєстрації авторського права 

 
06.09.2021 

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) 

 

 

Науковий твір «Програма навчального курсу «Перинатальна 

психологія. Психосоматика внутрішньоутробного розвитку» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Навчальний курс створений для: дитячих психологів; перинатальних 

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. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107836 

Дата реєстрації авторського права 

 
06.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Капустян Олена Анатоліївна, Капустян Олексій Володимирович, 

Наконечний Олександр Григорович 
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) 

 

 

Монографія «Оптимальне керування та гарантоване оцінювання у 

розподілених системах з малим параметром» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Монографія присвячена побудові та обґрунтуванню наближених 

оптимальних керувань у формі оберненого зв'язку та мінімаксних 

оцінок для різних класів розподілених систем з малим параметром. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107837 

Дата реєстрації авторського права 
 

06.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Кудрявець Євген 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 «Інноваційно-освітні ядра у формуванні та розвитку 

міжнародних кластерів» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Викладено результати наукових досліджень на тему формування 

міжнародних кластерів в Україні. Запропоновано модель кластерного 

сервісу в Україні. Удосконалено концепцію ядра міжнародного 

інноваційного кластеру, визначення сутності понять «підприємницький 

університет», «кластер» тощо. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

107838 

Дата реєстрації авторського права 
 

06.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Садовий Микола Ілліч, Слюсаренко Віктор Володимирович, 

Трифонова Олена Михайлівна, Хомутенко Максим Володимирович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «Структура сайту 

«Лабораторія дидактики фізики, технологій та професійної освіти 

Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук 

України у Центральноукраїнському державному педагогічному 

університеті імені Володимира Винниченка» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Забезпечує користувачеві легкий та зручний пошук інформації щодо 

результатів діяльності лабораторії дидактики фізики, технологій та 

професійної освіти. 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107839 

Дата реєстрації авторського права 

 
06.09.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Бондаренко Богдан Костянтинович, Семлалі Яссін 

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 «Дизайн концепт транспорту колонізаторів Марсу» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Представлений твір, що містить оригінальний дизайн авторського 

виконання концепту транспорту колонізаторів Марсу. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

107840 

Дата реєстрації авторського права 
 

06.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Квітка Ольга Леонідівна, Макарова Анна Леонідівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір навчального характеру, 

літературний письмовий твір науково-практичного характеру 
Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Методичні рекомендації «РИТМИ, СТРУКТУРИ І 

ХАРАКТЕРИ» з дисципліни «Основи композиції та проектної 

графіки» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Призначений для студентів 1-го курсу СВО «Бакалавр» за ОПП 

«Проектування комплексних об'єктів» спеціальності 022 «Дизайн», 

галузь знань 02 «Культура і мистецтво». 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107841 

Дата реєстрації авторського права 
 

06.09.2021 

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

 

Камишан Анна Павлівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Складений твір, твір архітектури, твір містобудування 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Проект твору ландшафтної архітектури «Музейний ансамбль «Бабин 

Яр. Місце пам'яті», що включає горизонтальний ландшафтний музей 

«Шляхи Бабиного Яру», в межах урочища Бабин Яр у місті Києві» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Твір створено у формі комплексу планів, ескізів, креслень об'єкта 

ландшафтної архітектури у межах урочища Бабин Яр у Києві. Твір 

має на меті розвиток історичної території урочища Бабин Яр шляхом 

створення меморіального музейного ансамблю - комплексу інфраструктури, 

споруд, скульптурних композицій. 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107842 

Дата реєстрації авторського права 

 
06.09.2021 

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

 

Камишан Анна Павлівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Ескіз, складений твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Комплект ескізів скульптурної композиції «Погляд у минуле» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Ескізи зображують скульптурну композицію, що є меморіальним 

об'єктом, зведеним вздовж пр-ту Перемоги у Києві, біля будинку № 10, 

та відкритим для огляду 27 січня 2021 р. Ескізи зображують композицію з 

двох грубо обтесаних валунів з червоного граніту, до одного з них 

прикріплено обпалений стовбур. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107843 

Дата реєстрації авторського права 
 

07.09.2021 

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

 

Ковиліна Вероніка 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 «ПРОФІЛАКТИКА ПОРУШЕНЬ МОВНОГО РОЗВИТКУ У 

ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗА ДОПОМОГОЮ 

КОМПЛЕКСНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ФАХІВЦІВ ЗДО» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Ковиліна В. Г. ПРОФІЛАКТИКА ПОРУШЕНЬ 

МОВНОГО РОЗВИТКУ У ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ДОШКІЛЬНОГО 

ВІКУ ЗА ДОПОМОГОЮ КОМПЛЕКСНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ФАХІВЦІВ 

ЗДО // Психологія особистості. - 2021. - № 21. - С. 140-145. 
Анотація  
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107844 

Дата реєстрації авторського права 
 

07.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Тараненко Сергій Михайлович, Кульбашна 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) 

 

 

Навчально-методичний посібник «Цивільне та сімейне право» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Тараненко С. М., Кульбашна О. А. Цивільне та 

сімейне право : Навч. посібник. - К. : ФОП Гордієнко Є. І., 2021. - 132 с. 
Анотація  

Посібник призначений для здобувачів вищої освіти рівня «бакалавр» 

із галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право» відповідно до 

вимог ECTS для отримання ґрунтовних знань зі спадкового і сімейного 

права, формування у студентів розуміння їх змісту та сутності, а також 

практики їх застосування. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107845 

Дата реєстрації авторського права 

 
07.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Гришко 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 «Правовий механізм як основа організаційного та економічного 

механізмів узгодження інтересів держави та територіальних громад в 

Україні» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107846 

Дата реєстрації авторського права 

 
07.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Горященко 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 письмовий твір наукового характеру «Розробка пристроїв 

для автоматизованого складання плоских заготовок верху взуття» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Присвячено розробці технологічно гнучких пристроїв для автоматизації 

складання ЗВВ у плоскому вигляді, яке відповідає сучасним вимогам, 

на основі науково обґрунтованих методів розрахунку і проектування. 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

107847 

Дата реєстрації авторського права 

 
07.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Говорущенко 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) 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «Метод розроблення 

бездефектного програмного забезпечення шляхом встановлення 

наявності залишкових дефектів» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Метод полягає у виявленні множини дефектів різних рівнів категорійності 

та аналізу цієї множини на предмет наявності чи відсутності залишкових 

дефектів. Метод відрізняється від відомих тим, що вхідна інформація 

про результати основного тестування опрацьовується штучною 

нейронною мережею. 
 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

107848 

Дата реєстрації авторського права 
 

07.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Говорущенко 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) 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «Метод управління 

ризиками при розробленні програмного забезпечення» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
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Анотація  

Метод дає можливість ідентифікувати джерела ризиків та можливі 

ризики для будь-якого програмного проекту, а також оцінити ризики, 

визначити їх пріоритет та заходи із зменшення або усунення ризиків. 

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107849 

Дата реєстрації авторського права 

 
07.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Говорущенко Тетяна Олександрівна, Лопатто 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) 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «Інтелектуальна 

мультиагентна система для підвищення якості програмного забезпечення 

шляхом врахування інформації предметної галузі на всіх етапах його 

розроблення» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Система виконує семантичний парсинг реальних документів на 

предмет пошуку необхідних елементів інформації предметної галузі, 

формує реальні відповідні онтології для кожного документа тощо. 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107850 

Дата реєстрації авторського права 

 
08.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Огнена Вікторія Олександрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕПАРКГРАД» 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «DC8 Monitoring Eticket» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Програма контролює та відображає стан та працездатність технічних 

засобів АСОП, програмного забезпечення та дій водіїв у всіх місцях їх 

встановлення - рухомому складі наземного громадського транспорту, 

на турнікетних групах автоматичних контрольних пунктах тощо. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107851 

Дата реєстрації авторського права 
 

08.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Огнена Вікторія Олександрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕПАРКГРАД» 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «DC8 Card Production» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Програма призначена для автоматизації процесу придбання та 

використання школярами електронних учнівських квитків з 

функціями транспортної картки для використання їх у АСОП, 

спрощення процесу купівлі електронних квитків батьками та інше. 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107852 

Дата реєстрації авторського права 

 
08.09.2021 

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 
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 письмовий твір науково-практичного характеру 

«Екологічна оцінка агробіоценозу екологічного гідропонікуму» 

(«Екологічна оцінка АЕГ») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Твір про використання як поживного розчину рідкої фракції збродженого 

в процесі отримання біогазу гною, також біологічного захисту рослин, 

гідропоніка при цьому залишається індустріальним виробництвом, 

проте не тільки перестає бути техногенною, а й фактично перетворюється 

на елемент біоземлеробства.  

 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

107853 

Дата реєстрації авторського права 
 

08.09.2021 
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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 сервіс для 

встановлення на серверах центральної підсистеми ІТС ПК «Гарт-1» - 

«Гарт-1_Невизнані ПД» («Спеціальний програмний сервіс  

«Гарт-1_Невизнані ПД») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Програма створена за допомогою технології ASP.NET мови 

програмування С# та технології й мови програмування Java для 

контролю перетину державного кордону за невизнаними Україною 

паспортними документами, виданими уповноваженими органами 

іноземної держави. 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107854 

Дата реєстрації авторського права 

 
08.09.2021 

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 сервіс для 

встановлення на серверах центральної підсистеми ІТС ПК «Гарт-1» - 

«Гарт-1_Інформування АТЗ» («Спеціальний програмний сервіс  

«Гарт-1_Інформування АТЗ») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Програма створена за допомогою технології ASP.NET мови 

програмування С# та технології й мови програмування Java для 

забезпечення виконання заходів щодо контролю за транспортними 

засобами, з подальшою фіксацією спрацювання та інформуванням 

ініціатора без залучення інспектора прикордонного контролю. 

 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

107855 

Дата реєстрації авторського права 
 

08.09.2021 
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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 сервіс для 

встановлення на серверах центральної підсистеми ІТС ПК «Гарт-1» - 

«Гарт-1_Аудит» («Спеціальний програмний сервіс «Гарт-1_Аудит») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Програма створена за допомогою технології ASP.NET мови програмування 

С# та технології й мови програмування Java для забезпечення 

централізованого керування інформаційними ресурсами і функціями 

в режимі реального часу. 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

107856 

Дата реєстрації авторського права 

 
08.09.2021 

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 «Фільтрація амплітуд полів, відтворених з цифрової голограми, 

ортогональними поліномами Лежандра» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Поліноми Лежандра, які є ортогональними на інтервалі [-1,1], можна 

ефективно використовувати для фільтрації цифрових голографічних 

інтерферограм та відповідних амплітуд поля, які супроводжуються 

мультиплікаційними шумами. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107857 

Дата реєстрації авторського права 

 
08.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Хомин Богдан Іванович 

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) 
 

 

Ескіз «КАЛЕНДАР У ПОДАРУНОК: ЕСКІЗ КАЛЕНДАРЯ-

ПЛАНУВАЛЬНИКА НА РІК» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107858 

Дата реєстрації авторського права 
 

08.09.2021 

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

 

Дітріх Маргарита Миколаївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір (поезія) 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Текст пісні «МОЛИТВА ДОБРА, СИЛИ ТА ВОЛІ» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107859 

Дата реєстрації авторського права 
 

08.09.2021 

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

 

Денисюк Сергій Петрович, Коломійчук Марина Олегівна 

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 «Алгоритм оцінки фінансових та технічних показників 

ефективності роботи Microgrid в динамічних режимах» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

107860 

Дата реєстрації авторського права 

 
08.09.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Новицька 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) 

 

 

Наукова стаття «Управління просуванням органічної продукції через 

канали розподілу» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Новицька І. В. Управління просуванням органічної 

продукції через канали розподілу // Проблеми системного підходу в 

економіці. - 2019. - Випуск 5 (73). Частина 2. - С. 156-161. 
Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107861 

Дата реєстрації авторського права 

 
08.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Байда Володимир Анатолійович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «Платформа по предоставлению услуг доставки 

грузов с использованием свободного места в уже загруженном (или 

планируемом к загрузке/выгрузке) транспорте» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107862 

Дата реєстрації авторського права 

 
08.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Байда Володимир Анатолійович 

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 «ПРОЕКТ «Платформа по предоставлению услуг 

доставки грузов с использованием свободного места в уже загруженном 

(или планируемом к загрузке/выгрузке) транспорте» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

107863 

Дата реєстрації авторського права 

 
08.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Голяка Дмитрій Миколайович, Поліщук Сергій Володимирович, 

Левчук Святослав Євлогійович, Леснік Олександр Миколайович, 

Задорожнюк Роман Михайлович, Дячук Петро Петрович, Голяка 

Марина Андріївна, Ковбаса Ярослав Володимирович 
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 «РОЗПОДІЛ АКТИВНОСТІ 137Cs I 90Sr У ҐРУНТІ ТА 

ЇХ ДЕПОНУВАННЯ СТОВБУРНОЮ ДЕРЕВИНОЮ У ЛІСАХ 

ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ ЗОНИ ВІДЧУЖЕННЯ» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

В роботі представлені результати дослідження вертикальної міграції 
137Cs і 90Sr у ґрунтах та їх депонування стовбуровою деревиною у 

типових деревостанах зони відчуження. Ідентифіковано суттєву 

вертикальну міграцію активності радіостронцію за межі верхнього  

20-сантиметрового шару ґрунту. 
 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107864 

Дата реєстрації авторського права 
 

08.09.2021 

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

 

Голяка Дмитрій Миколайович, Левчук Святослав Євлогійович, 

Савицька Яна Артурівна, Леснік Олександр Миколайович, Гуменюк 

Василь Володимирович, Морозова Валерія Сергіївна, Прокопук Юлія 

Сергіївна, Кашпарова Олена Валеріївна 
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 «ОЦІНКА ВМІСТУ 90Sr У ДЕРЕВИНІ СОСНИ 

ЗВИЧАЙНОЇ НА ОСНОВІ ВИМІРЮВАННЯ ЩІЛЬНОСТІ ПОТОКУ 

БЕТА-ЧАСТИНОК З ПОВЕРХНІ КОРИ СТОВБУРА» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Спираючись на зібрані польові матеріали з чистих за складом 

соснових деревостанів, виявлені тісні (r=0,85-0,94), статистично 
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значущі при p=0,05, зв'язки між питомою активністю 90Sr у стовбурній 

деревині і щільністю бета-потоку з поверхні кори деревних стовбурів 

сосни звичайної на висоті 1,3 м. 
 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107865 

Дата реєстрації авторського права 
 

08.09.2021 

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

 

Коваленко Олексій Лелевич, Кебало Володимир Васильович, 

Жерліцина Юлія Володимирівна, Акуленко Марія Миколаївна, 

Хрутьба Андрій Сергійович, Івашко Ауріка 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) 
 

 

Літературний письмовий твір «Методика та цифровий інструментарій 

для напрацювання, аналізу та прогнозування альтернативних 

варіантів рішень в процесі їх прийняття» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Інструментарій розроблений для надання консультацій та технічної 

допомоги у різних аспектах залучення громадян у демократичний 

процес прийняття якісних та ефективних рішень. 
 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107866 

Дата реєстрації авторського права 
 

08.09.2021 

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

 

Тульчинський Вадим Григорович, Коломієць Олександр Вікторович, 

Тульчинський Петро Григорович 
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 «ГеоПошук 10» для комплексної інтерпретації 

даних геофізичного дослідження свердловин» («ГеоПошук 10») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

«ГеоПошук 10» - це система обробки та інтерпретації промислової 

геофізичної і суміжної геологічної, петрофізичної та сейсмічної інформації.  
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

107867 

Дата реєстрації авторського права 
 

08.09.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Адаменко Оксана Олександрівна, Литвиненко Ольга Михайлівна, 

Борецька Наталія Олександрівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «Формування 

професійних компетентностей майбутніх вчителів фізичної культури 

при викладанні дисципліни «Нові технології у фізичному вихованні та 

спорті» в умовах ВНЗ» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Адаменко О. О., Литвиненко О. М., Борецька Н. О. 

Формування професійних компетентностей майбутніх вчителів фізичної 

культури при викладанні дисципліни «Нові технології у фізичному 

вихованні та спорті» в умовах ВНЗ // Збірник наукових статей «Освітні 

інновації: філософія, психологія, педагогіка». - 2017. - Частина 1. -  

С. 149-155. 
Анотація  

Автори акцентують увагу на тому, що в статті розкрито шляхи і 

умови формування професійних компетентностей майбутніх вчителів 

фізичної культури при викладанні дисципліни «Нові технології у 

фізичному вихованні та спорті» у вищому навчальному закладі. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107868 

Дата реєстрації авторського права 

 
08.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Адаменко Оксана Олександрівна, Литвиненко Ольга Михайлівна, 

Борецька Наталія Олександрівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «Шляхи реалізації 

моделі формування здорового способу життя студентської молоді 

засобами фізичної культури у закладах вищої освіти» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Адаменко О. О., Литвиненко О. М., Борецька Н. О. 

Шляхи реалізації моделі формування здорового способу життя 

студентської молоді засобами фізичної культури у закладах вищої 

освіти // Науковий вісник Миколаївського національного Університету 

імені В. О. Сухомлинського. - 2019. - № 2 (65). - С. 11-15.  
Анотація  

Автори акцентують увагу на тому, що в статті досліджено шляхи 

реалізації моделі формування здорового способу життя студентської 

молоді засобами фізичної культури на прикладі факультету фізичної 

культури та спорту Миколаївського національного університету   

імені В. О. Сухомлинського. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107869 

Дата реєстрації авторського права 
 

08.09.2021 

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 «RuteniaRound» проекту 

«Графіка української мови» («RuteniaRound») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Шрифт «RuteniaRound» 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 

 

 

107870 

Дата реєстрації авторського права 

 
08.09.2021 

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 «RuteniaAkcidenta» проекту 

«Графіка української мови» («RuteniaAkcidenta») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Шрифт «RuteniaAkcidenta» 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 

 

 

107871 

Дата реєстрації авторського права 
 

08.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Чебаник Василь Якович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
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Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Твір образотворчого мистецтва «Шрифт «RuteniaArial» проекту 

«Графіка української мови» («RuteniaArial») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Шрифт «RuteniaArial» 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 
 

 

107872 

Дата реєстрації авторського права 

 
08.09.2021 

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 «ChebanykRutenia» проекту 

«Графіка української мови» («ChebanykRutenia») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Шрифт «ChebanykRutenia» 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 

 

 

107873 

Дата реєстрації авторського права 

 
08.09.2021 

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 «ShypshynaCursive_Italic» 

проекту «Графіка української мови» («ShypshynaCursive_Italic») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
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Анотація  

Шрифт «ShypshynaCursive_Italic» 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 

 

 

107874 

Дата реєстрації авторського права 

 
08.09.2021 

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 «ZapfinaChebanyk» проекту 

«Графіка української мови» («ZapfinaChebanyk») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Шрифт «ZapfinaChebanyk» 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 

 

 

107875 

Дата реєстрації авторського права 

 
08.09.2021 

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 «Svarga» проекту «Графіка 

української мови» («Svarga») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Шрифт «Svarga» 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. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107876 

Дата реєстрації авторського права 
 

08.09.2021 

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 «Chornobryvtsi» проекту 

«Графіка української мови» («Chornobryvtsi») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Шрифт «Chornobryvtsi» 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 

 

 

107877 

Дата реєстрації авторського права 

 
08.09.2021 

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 «LybidNorma» проекту 

«Графіка української мови» («LybidNorma») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Шрифт «LybidNorma» 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 

 

 

107878 

Дата реєстрації авторського права 
 

08.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Чебаник Василь Якович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
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Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Твір образотворчого мистецтва «Шрифт «SofiaGold» проекту 

«Графіка української мови» («SofiaGold») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Шрифт «SofiaGold» 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 
 

 

107879 

Дата реєстрації авторського права 

 
08.09.2021 

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 «Kimmeria» проекту 

«Графіка української мови» («Kimmeria») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Шрифт «Kimmeria» 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 

 

 

107880 

Дата реєстрації авторського права 

 
08.09.2021 

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 «Trypillia» проекту «Графіка 

української мови» («Trypillia») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
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Анотація  

Шрифт «Trypillia» 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 

 

 

107881 

Дата реєстрації авторського права 

 
08.09.2021 

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 «Barvinok» проекту «Графіка 

української мови» («Barvinok») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Шрифт «Barvinok» 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 

 

 

107882 

Дата реєстрації авторського права 

 
08.09.2021 

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 «ChebanykGroteskCond» 

проекту «Графіка української мови» («ChebanykGroteskCond») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Шрифт «ChebanykGroteskCond» 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. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107883 

Дата реєстрації авторського права 

 
08.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Бережецький Олександр Васильович, Кюрчев Володимир Миколайович, 

Мовчан Сергій Іванович 
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) 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «Акт огляду 

трубопроводів подачі води на систему мокрого газоочищення (МГО) 

відпрацьованого газу технологічної лінії № 1 дільниці обпалення цеху 

з виробництва окатків (ЦВО) ПрАТ «Полтавський ГЗК» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Наведено результати огляду трубопроводів подачі води на систему 

мокрого газоочищення (МГО) відпрацьованого газу технологічної 

лінії № 1 дільниці обпалення цеху з виробництва окатків (ЦВО) ПрАТ 

«Полтавський ГЗК». 

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107884 

Дата реєстрації авторського права 

 
08.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Бережецький Олександр Васильович, Кюрчев Володимир Миколайович, 

Мовчан Сергій Іванович 
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) 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «Акт встановлення 

приладу HydroFLOW Custom 14» на трубопровід подачі води на 

вакуумні насоси технологічної лінії № 1 дільниці корпусу фільтрації і 

усереднення концентрату (ЦВО-1) ПрАТ «Полтавський ГЗК». 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Наведено результати встановлення приладів «HydroFLOW Custom 14» 

на горизонтальний відрізок трубопроводу подачі води на вакуумні 

насоси технологічної лінії № 1 дільниці корпусу фільтрації і усереднення 

концентрату, частина якого (відрізок) попередньо була замінена на 

нову. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107885 

Дата реєстрації авторського права 
 

08.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Бережецький Олександр Васильович, Кюрчев Володимир 

Миколайович, Мовчан Сергій Іванович 
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) 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «Робочий звіт 

щодо підсумків виробничих випробувань тестових приладів електронної 

водопідготовки «Hydroflow Industrial (test)» на теплообмінниках 

охолодження дистиляту 0TR50W02 (ОБ'ЄКТ «0») та 0TR70W02 

(ОБ'ЄКТ «+») СК-1 ХЦ ВП «Запорізька АЕС» ДП «НАЕК 

«ЕНЕРГОАТОМ» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Наведено результати застосування приладів «HydroFLOW» на 

теплообмінниках охолодження дистиляту, отриману динаміку змін 

показника СЛТН, розрахованого за класичною формулою, при роботі 

теплообмінного обладнання у сталому режимі доцільно використовувати 

як допоміжний інструмент. 

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107886 

Дата реєстрації авторського права 

 
08.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Бережецький Олександр Васильович, Кюрчев Володимир Миколайович, 

Мовчан Сергій Іванович 
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) 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «Акт огляду 

трубопроводів подачі води на вакуумні насоси технологічної лінії № 1 

дільниці корпусу фільтрації і усереднення концентрату (ЦВО-1) ПрАТ 

«Полтавський ГЗК» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Наведено результати огляду трубопроводів подачі води на вакуумні 

насоси технологічної лінії № 1 дільниці корпусу фільтрації і усереднення 

концентрату (ЦВО-1) ПрАТ «Полтавський ГЗК». 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107887 

Дата реєстрації авторського права 

 
08.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Бережецький Олександр Васильович, Кюрчев Володимир Миколайович, 

Мовчан Сергій Іванович 
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) 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «Акт обстеження 

№ 5 першої та другої ділянки вакуумних насосів корпусу фільтрації і 

усереднення концентрату (ЦВО-1) ПрАТ «Полтавський ГЗК» щодо 

технічної можливості застосування приладів електронної водопідготовки 

«HydroFLOW» для очищення та запобігання утворення складних 

мулово-карбонатних та біологічних відкладень» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Наведено результати обстеження першої та другої лінії ділянки 

вакуумних насосів (ЦВО-1) ПрАТ «Полтавський ГЗК» щодо технічної 

можливості застосування приладів електронної водопідготовки 

«HydroFLOW» для очищення та запобігання утворенню складних 

мулово-карбонатних та біологічних відкладень». 

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107888 

Дата реєстрації авторського права 

 
08.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Бережецький Олександр Васильович, Кюрчев Володимир Миколайович, 

Мовчан Сергій Іванович 
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) 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «Акт обстеження 

№ 4 технологічного вузла мокрого газоочищення (МГО) ділянки 

обпалення цеху з виробництва окатків (ЦBO) ПрАТ «Полтавський 

ГКЗ» «Щодо технічної можливості застосування приладів «HydroFLOW» 

для очищення та запобігання утворення сульфатно-карбонатних 

відкладень» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Наведено результати обстеження технологічного вузла мокрого 

газоочищення (МГО) ділянки обпалення цеху з виробництва окатків 
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ПрАТ «Полтавський ГЗК»«Щодо технічної можливості застосування 

приладів електронної водопідготовки «HydroFLOW» для запобігання 

утворенню відкладень. 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

107889 

Дата реєстрації авторського права 

 
08.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Бережецький Олександр Васильович, Кюрчев Володимир Миколайович, 

Мовчан Сергій Іванович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір навчального характеру, 

фотографічний твір 
Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «Робочий звіт 

щодо підсумків виробничих випробувань тестового приладу 

електронної водопідготовки «HydroFLOW» на системі охолодження 

маслованни підшипнику та електродвигуна насосної станції № 20 

бризкальних басейнів циркуляційної системи ВП «Запорізька АЕС» 

ДП «НАЕК «ЕНЕРГОАТОМ» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Застосування приладу «HydroFLOW» на контурі водоохолодження 

насосного агрегата НС20 дозволило досягти наступних результатів: на 

контурі водоохолодження повітроохолоджувача електродвигуна та 

контурі водоохолодження обмоток статора електродвигуна видалено 

біологічні відкладення. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107890 

Дата реєстрації авторського права 

 
08.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Бережецький Олександр Васильович, Кюрчев Володимир Миколайович, 

Мовчан Сергій Іванович 
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) 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «Акт встановлення 

приладів HydroFLOW Custom 14" (2 од.), Custom 16" (2 од.) на 

трубопроводи подачі води на систему мокрого газоочищення (МГО) 

відпрацьованого газу технологічної лінії № 1 дільниці обпалення цеху 

з виробництва окатків (ЦBO) ПрАТ «Полтавський ГЗК» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
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Анотація  

Встановлення приладів HydroFLOW Custom 14" (2 од.), Custom 16"  

(2 од.) на трубопроводи подачі води на систему мокрого газоочищення 

відпрацьованого газу технологічної лінії № 1 дільниці обпалення цеху 

з виробництва окатків (ЦВО) ПрАТ «Полтавський ГЗК». 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107891 

Дата реєстрації авторського права 
 

08.09.2021 

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

 

Сокур Микола Іванович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «Розділ 4 «Екологічна 

безпека та економіка» монографії «Основні напрями вирішення 

економіко-екологічних проблем промислового регіону» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Обґрунтовано економічно-екологічні напрями розвитку сучасного 

екологічно безпечного підприємства. Запропоновано шляхи 

удосконалення екологічного менеджменту і маркетингу на промислових 

підприємствах з метою забезпечення екологічної безпеки. 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107892 

Дата реєстрації авторського права 
 

08.09.2021 

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

 

Крючко Тетяна Олександрівна, Кушнерева Тетяна Вікторівна, 

Ткаченко Ольга Ярославівна, Пода Ольга Анатоліївна, Мельник 

Марія Олександрівна 
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) 
 

 

Електронний навчальний посібник «Practical skills in pediatrics: 

common pediatric emergencies» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Метою створення електронного навчального посібника є надання 

рекомендацій лікарям та здобувачам вищої медичної освіти по 

наданню невідкладної допомоги дітям. Матеріали підготовлені на 

основі міжнародних клінічних рекомендацій та наказів Міністерства 

охорони здоров'я України. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107893 

Дата реєстрації авторського права 
 

08.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Крикун Вікторія Дмитрівна, Гребенюк Михайло Володимирович, 

Невгад Сергій Степанович, Тарасенко Наталія Миронівна, Ворона 

Анна Володимирівна, Проноза Дар'я Василівна, Шапран Олександр 

Олександрович, Кащук Катерина Василівна, Величко Олена 

Олександрівна, Шинкаренко Ольга Юріївна, Поліщук Ольга 

Вікторівна, Ворона Тетяна Миколаївна, Грищук Юлія Володимирівна, 

Яковенко Анатолій Вадиславович, Тищенко Максим Георгійович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Розроблення спеціального програмного забезпечення 

для проведення адаптивного мовного тестування особового складу ЗС 

України відповідно до мовного стандарту НАТО СТАНАГ 6001» («КАМТ») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

«Розроблення спеціального програмного забезпечення для проведення 

адаптивного мовного тестування особового складу ЗС України 

відповідно до мовного стандарту НАТО СТАНАГ 6001» забезпечує 

генерування трирівневого мовного тесту (СМР-1; СМР-2; СМР-3) із 

читання та аудіювання. 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107894 

Дата реєстрації авторського права 

 
08.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Жермен де Сен-Пре (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) 

 

 

Художній літературний твір «Источник жизни» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

«Источник жизни» - це зачинена мушля, вміст якої невідомий нікому, 

окрім її творця! Люди можуть тільки лише припускати, а також 

тільки лише міркувати про те, що саме в ній знаходиться: мізерна 

піщинка або ж неперевершена перлина - в цьому вищезгаданий твір 

дійсно нагадує людину. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107895 

Дата реєстрації авторського права 
 

08.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Гайда Василь Ярославович, Садовий Микола Ілліч 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «Структура блогу 

«Учителю Фізики» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

«Структура блогу «Учителю фізики» забезпечує учителям фізики 

швидкий доступ до матеріалів щодо мультимедійного супроводу 

викладання фізики та астрономії в закладах загальної середньої 

освіти, дидактичних та методичних матеріалів для ефективної 

реалізації освітнього процесу. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107896 

Дата реєстрації авторського права 

 
08.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Лєонов Сергій Вячеславович, Артюхов Артем Євгенович, Майборода 

Тетяна Миколаївна, Воронцова Анна Сергіївна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Сумський державний університет 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Методичні засади до оцінювання впливу освіти на 

рівень діджиталізації країни» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Визначено фактори, які сприяють цифровізації економіки. Проведено 

оцінювання впливу освіти на рівень діджиталізації країни з використанням 

методів кластерного аналізу. 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107897 

Дата реєстрації авторського права 

 
08.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Бойко Антон Олександрович, Боженко Вікторія Володимирівна, 

Пігуль Наталія Георгіївна 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 67, 2021 

 

94 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Сумський державний університет 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Методологія оцінювання взаємозв'язку між цифровізацією 

економіки та кіберзлочинністю» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Проведено оцінювання впливу цифровізації на темпи поширення 

кіберзагроз на основі побудови моделі розподіленого лагу, що дозволило 

встановити взаємозв'язок між вибраними процесами, визначити 

інструменти стримування неправомірної діяльності в інформаційному 

просторі. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

107898 

Дата реєстрації авторського права 
 

08.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Швіндіна Ганна Олександрівна, Мішеніна Галина Анатоліївна, 

Майборода Тетяна Миколаївна, Воронцова Анна Сергіївна 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

Сумський державний університет 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Методичні засади до оцінювання взаємозв'язку між 

ефективністю стратегії сталого розвитку національної економіки та 

державним регулюванням у галузі освіти» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Розраховано показники технічної ефективності шляхом використання 

параметричного методу стохастичного граничного аналізу, що дало 

змогу сформувати три кластери країн Центральної та Східної Європи 

за рівнем державного регулювання в галузі освіти та ефективністю 

реалізації стратегії сталого розвитку. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

107899 

Дата реєстрації авторського права 

 
08.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Лєонов Сергій Вячеславович, Васильєва Тетяна Анатоліївна, Артюхов 

Артем Євгенович, 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 «Методичні засади до виявлення детермінант якості 

вищої освіти» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Ідентифіковано фактори, що впливають на якість вищої освіти, за 

допомогою методу компонент. Оцінено фінансову та трудову складові 

забезпечення системи вищої освіти. 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

107900 

Дата реєстрації авторського права 

 
08.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Кузьменко Ольга Віталіївна, Бойко Антон Олександрович, Боженко 

Вікторія Володимирівна, Доценко Тетяна Віталіївна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

Сумський державний університет 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 
 

 

Науковий твір «Методичний підхід до визначення патернів здійснення 

кібератак у світі» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Визначено закономірності здійснення кібератак у країнах світу шляхом 

побудови економіко-математичної моделі, в основі якої лежить 

використання асоціативних правил. Розроблена методика дозволить 

оперативно, автоматично обробляти суттєвий обсяг вхідної інформації. 
 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

107901 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.09.2021 

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

 

Калганов Михайло Андрійович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Музичний твір без тексту, музичний твір з текстом, складений твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Музичний альбом «While we are young» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Музичний альбом «While we are young» складається з чотирьох пісень: 

«Умімкни почуття», «Chicken Kiev», «Close your Eyes», «Paradise». 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107902 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Калганов Михайло Андрійович 

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 з текстом «MY LIFE» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Музичний альбом «MY LIFE» складений з чотирьох пісень: «HIGHER», 

«Wanna GO», «IN MY HEAD», «Million oceans». 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

107903 

Дата реєстрації авторського права 

 
13.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Коробка Артем Васильович, Булигін Максим Олегович, Гранкін Іван 

Сергійович 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

Державне підприємство «ІНФОТЕХ» 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «МІА: Сервіс реєстрації до електронної черги 

онлайн» («МІА: Сервіс реєстрації eQueue») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Універсальний функціональний модуль для здійснення онлайн-

реєстрації фізичних та юридичних осіб у системі керування чергою 

для отримання послуг, які надаються підприємствами, установами, 

організаціями. 
 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107904 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.09.2021 

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

 

Надтока Олена Володимирівна, Надтока Денис Михайлович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Комп'ютерна програма 
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Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Комп'ютерна програма «Розрахунок підшипників кочення за 

допомогою комп'ютерної програми BearnKURT» («BearnKURT») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Призначена для розрахунку підшипників кочення в навчальному 

процесі вивчення курсу дисципліни «Деталі машин». 
 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107905 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.09.2021 

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

 

Огнена Вікторія Олександрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕПАРКГРАД» 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Комп'ютерна програма «DC8 Public Weather Monitoring» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Призначена для моніторингу показників сенсорів дорожніх 

метеостанцій виробництва Boschung моделі RCM-500NT, розташованих у 

м. Києві. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107906 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.09.2021 

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

 

Матасар Ігнат Тимофійович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

Державна установа «Національний науковий центр радіаційної 

медицини Національної академії медичних наук України» 
Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Усний твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Лекція «ПРИНЦИПИ ВСТАНОВЛЕННЯ НОРМ ФІЗІОЛОГІЧНИХ 

ПОТРЕБ В ХАРЧОВИХ РЕЧОВИНАХ ТА ЕНЕРГІЇ В ЗАЛЕЖНОСТІ 

ВІД ЕКОЛОГІЧНИХ УМОВ ПРОЖИВАННЯ» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Обсяг інформації про харчування потребує даних щодо біохімічних 

властивостей, ступеня небезпеки чи користі їжі. В основу встановлення 

норм фізіологічних потреб має бути покладений диференційний підхід 

до визначення величин вживання харчових речовин та енергії за 

визначеними принципами. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107907 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Федіна Інна Володимирівна, Дядюн Катерина Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

Державний університет «Одеська політехніка» 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір навчального характеру 

  
Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Навчальний посібник «Виготовлення заготовок литтям в 

машинобудуванні» 
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Навчальне видання призначене для викладачів технічних дисциплін, 

студентів фахової передвищої освіти всіх напрямів підготовки 

молодих спеціалістів. 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107908 

Дата реєстрації авторського права 

 
13.09.2021 

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

 

 

Подозьорова Анжела Володимирівна, Васеньова Юлія Олексіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

Державний університет «Одеська політехніка» 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Навчальний посібник «Фізичні основи електричної інженерії» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Навчальний посібник призначений для студентів і викладачів фахової 

передвищої освіти, які освоюють освітні програми за спеціальностями 

напрямку «Електрична інженерія». 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

107909 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Богачевська Ольга Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 
 

 

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

твору (творів) 

 

 

Сценарій короткометражного художнього фільму «Filtered» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Молода та амбітна дівчина Катя починає працювати модератором 

контенту у великій айті-корпорації. Фільтруючи заборонені відео та 

фото, не допускаючи емоційних травм у користувачів, героїня сама 

отримує психологічну травму. За півроку «робота мрії» перетворюється 

на пекло.  
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107910 

Дата реєстрації авторського права 

 
13.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Фоменко Андрій Євгенович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «Тези до конференції 

«Взаємодія Національної поліції з громадськістю у процесі забезпечення 

правопорядку» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107911 

Дата реєстрації авторського права 

 
13.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Фоменко Андрій Євгенович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «Тези до конференції 

«Міжнародне співробітництво у протидії корупції» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107912 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Фоменко Андрій Євгенович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «Тези до конференції 

«РОЛЬ КЕРІВНИКА В РОЗВИТКУ СТРЕСОСТІЙКОСТІ СУЧАСНОГО 

ПРАВООХОРОНЦЯ» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

107913 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Фоменко Андрій Євгенович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «Тези до конференції 

«Позитивні зобов'язання органів поліції при проведенні мирних 

зібрань: міжнародні стандарти» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Фоменко А. Є. Позитивні зобов'язання органів поліції 

при проведенні мирних зібрань: міжнародні стандарти // Матеріали 

Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання 

забезпечення публічного порядку та безпеки в сучасних умовах: 

вітчизняний та міжнародний досвід», 17 листопада 2017. - С. 13-17.  
Анотація  

 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107914 

Дата реєстрації авторського права 

 
13.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Засуха Ігор Петрович 

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

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір технічного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір технічного характеру «ЦИФРОВІЗАЦІЯ 

ЯК ГІПЕРСВЯЗНІСТЬ ДЕТЕРМІНОВАНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЙНОЇ 

ЕВОЛЮЦІЇ В УПРАВЛІННІ ПРОЕКТАМИ ДЕРЖАВНОГО СЕКТОРА» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Синергетичний потенціал соціальних, мобільних, хмарних технологій, 

технологій аналізу даних, інтернету речей окремо та в сукупності 

здатні привести до трансформаційних змін в державному управлінні 

та зробити державний сектор ефективним, реактивним, ціннісним. 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107915 

Дата реєстрації авторського права 

 
13.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Речицький Олександр Наумович, Решнова Світлана Федорівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Посібник для здобувачів спеціальностей 226 Фармація, промислова 

фармація та 102 Хімія «Органічна та біологічна хімія лікарських 

препаратів» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У посібнику розглядаються загальні поняття фармакології та 

фармацевтичної хімії. Теоретичний матеріал представлений у вигляді 

блок-схем з широким залученням теоретичних уявлень про зв'язок 

будови та біологічної активності лікарських засобів. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107916 

Дата реєстрації авторського права 

 
13.09.2021 

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 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір технічного характеру «ЦИФРОВІЗАЦІЯ 

ЯК ТРАНСФОРМАЦІЙНА ЕВОЛЮЦІЇ В УПРАВЛІННІ ПРОЕКТАМИ» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

107917 

Дата реєстрації авторського права 

 
13.09.2021 

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 «Літо» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Публічний показ: Бобир О. І. Картина «Літо». - ХІ Всеукраїнська 

виставка образотворчого мистецтва «Чарівні барви Дніпра». - 

Дніпропетровська організація Національної спілки художників 

України, 2017. - 07 вересня - 07 жовтня.  
Анотація  

 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107918 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.09.2021 

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 «День» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Публічний показ: Бобир О. І. Картина «День». - ХІІІ Всеукраїнська 

виставка образотворчого мистецтва «Чарівні барви Дніпра». - 

Дніпропетровська організація Національної спілки художників 

України, 2019. - 12 вересня - 06 листопада.  
Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107919 

Дата реєстрації авторського права 

 
13.09.2021 
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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 «Зима» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Публічний показ: Бобир О. І. Картина «Зима». - ХІ Всеукраїнська 

виставка образотворчого мистецтва «Чарівні барви Дніпра». - 

Дніпропетровська організація Національної спілки художників 

України, 2017. - 07 вересня - 07 жовтня.  
Анотація  

 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

107920 

Дата реєстрації авторського права 

 
13.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Фоменко Андрій 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) 
 

 

Наукова стаття «Питання адміністративних послуг Національної 

поліції з видачі дозволів на придбання, зберігання та використання 

спеціальних засобів самооборони» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У статті висвітлено особливості процедури надання Національною 

поліцією адміністративних послуг з видачі дозволів на придбання, 

зберігання та використання спеціальних засобів самооборони. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107921 

Дата реєстрації авторського права 

 
13.09.2021 

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

 

 

Фоменко Андрій 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) 

 

 

Наукова стаття «Кримінологічна діяльність Національної поліції як 

різновид поліцейської діяльності» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У статті констатується, що поліцейська діяльність як явище 

соціально-правової дійсності постійно знаходиться в полі зору 

науковців, з'ясування сутності поняття «поліцейська діяльність» 

здійснюється у нерозривній єдності з категорією «правоохоронна 

діяльність». 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107922 

Дата реєстрації авторського права 

 
13.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Фоменко Андрій 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) 

 

 

Наукова стаття «Досвід кримінологічної діяльності поліції 

Азербайджанської республіки і республіки Молдова» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Фоменко А. Є. Досвід кримінологічної діяльності 

поліції Азербайджанської республіки і республіки Молдова // 

Юридичний бюлетень. - 2020. - Випуск 17. - С. 312-318. 
Анотація  

 

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107923 

Дата реєстрації авторського права 

 
13.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Скороход Ірина Святославівна 

Повне ім'я або 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 ринку екологічних товарів та послуг в умовах 

євроінтеграції» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Скороход І. С. Розвиток ринку екологічних товарів та 

послуг в умовах євроінтеграції : монографія [Текст] / Ірина Святославівна 

Скороход. - Луцьк : Вежа-Друк, 2020. - 384 с. 
Анотація  

У монографії розкрито теоретико-методологічні засади розвитку 

ринку екологічних товарів та послуг в умовах євроінтеграції. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107924 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Скороход Ірина Святославівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Стаття «Розвиток європейського ринку екологічних товарів та послуг: 

досвід України» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У статті розглянуто особливості формування та розвитку європейського 

ринку екологічних товарів та послуг. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

107925 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Скороход Ірина Святославівна, Кухарик Вікторія Василівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Монографія «Формування механізмів управління транскордонними 

природними ресурсами в єврорегіоні «Буг» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Скороход І. С. Формування механізмів управління 

транскордонними природними ресурсами в єврорегіоні «Буг» [текст] : 

монографія / Ірина Святославівна Скороход, Вікторія Василівна 

Кухарик ; відп. ред. І. С. Скороход. - Луцьк : Вежа-Друк, 2016. - 160 с.  
Анотація  

Розкрито теоретичні засади управління транскордонними природними 

ресурсами (ТКПР), сутність ТКПР, світовий досвід формування 

механізмів управління ТКПР. 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107926 

Дата реєстрації авторського права 

 
13.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Скороход Ірина Святославівна, Ребрина Ніна 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) 

 

 

Монографія «Організаційно-економічні основи інноваційного 

екобезпечного розвитку регіону» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Скороход І. С. Організаційно-економічні основи 

інноваційного екобезпечного розвитку регіону : монографія /  

Ірина Святославівна Скороход, Ніна Геннадіївна Ребрина ; відп. ред. 

І. С. Скороход. - Луцьк : Вежа-Друк, 2019. - 228 с. 
Анотація  

Розкрито теоретико-методологічні основи інноваційного екобезпечного 

розвитку регіону. Здійснено аналіз передумов та діагностику інноваційного 

екобезпеченого розвитку регіонів України. 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

107927 

Дата реєстрації авторського права 

 
13.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Миколайчук Віра Георгіївна, Корольова Ольга Вікторівна, Корхова 

Маргарита 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 «Алелопатична активність водорозчинних виділень квіток 

Crocus sativus L. (Iridaceae) при інтродукції в Північному 

Причорномор'ї» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Миколайчук В. Г., Корольова О. В., Корхова М. М. 

Алелопатична активність водорозчинних виділень квіток Crocus sativus L. 

(Iridaceae) при інтродукції в Північному Причорномор'ї // Український 

журнал медицини, біології та спорту. - 2021. - № 3 (31). - С. 340-346. 
Анотація  

Стаття присвячена вивченню алелопатичної активності генеративних 

органів Crocus sativus L. - нової перспективної культури для 

агрофітоценозів України. Для безпечного вирощування культури та 

запобігання ґрунтовтомі необхідно дослідити вплив водорозчинних 

виділень квіток. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

107928 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Пахно Олексій Євгенович 

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) 

 

 

Навчальний посібник «Тестові питання для водіїв транспортних 

засобів, що перевозять небезпечні вантажі, та уповноважених з питань 

безпеки перевезень небезпечних вантажів» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Посібник містить тестові питання та практичні завдання, складені 

відповідно до вимог розділів 1.8.3 та 8.2.2 додатка В до угоди про 

міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів (ДОПНВ), з 

додатками, що набули чинності з 1 січня 2021 року. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

107929 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Пахно Олексій Євгенович 

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 «Навчально-методичне забезпечення курсів 

спеціального навчання водіїв транспортних засобів, що перевозять 

небезпечні вантажі, та уповноважених з питань безпеки перевезень 

небезпечних вантажів автомобільним транспортом» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Посібник містить навчально-методичне забезпечення курсів спеціального 

навчання водіїв транспортних засобів, що перевозять небезпечні 

вантажі, та уповноважених з питань безпеки перевезень небезпечних 

вантажів автомобільними дорогами. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107930 

Дата реєстрації авторського права 

 
13.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Юдіна Тетяна Віталіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір навчального характеру, 

літературний письмовий твір розважального характеру 
Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Опис гри «Набор карточных игр «Countess» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
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Анотація  

Гра «Набор карточных игр «Countess» включає в себе чотири гри: 

«Difference», «Stairs Steps», «Mods of Time» і «My Day off», та складається 

із оригінальної колоди карт, планшеток для підрахунку балів, фішок 

та правил. 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107931 

Дата реєстрації авторського права 

 
13.09.2021 

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 «Вихід» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107932 

Дата реєстрації авторського права 

 
13.09.2021 

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 «Супрематична ніч» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107933 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.09.2021 

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

 

Тевяшов Василь Олександрович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
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Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

КАРТИНА «Вхід» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107934 

Дата реєстрації авторського права 

 
13.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Сугейко Любов Григорівна, Чабан 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) 

 

 

Літературно-письмовий твір науково-методичного характеру 

«Навчально-методичний комплекс освітньої компоненти «Сучасне 

українське наукове мовлення» для здобувачів ІІ курсу другого 

(магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної форми навчання» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Навчально-методичний комплекс освітньої компоненти «Сучасне 

українське наукове мовлення» для здобувачів ІІ курсу другого 

(магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної форми навчання. 

Навчально-методичний комплекс адресований здобувачам вищої 

освіти та викладачам. 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107935 

Дата реєстрації авторського права 

 
13.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Радов Денис Георгійович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір «Перелік компонентів освітньо-

професійної програми «Економічна безпека» другого рівня вищої 

освіти «магістр» спеціальності 051 «Економіка» спеціалізації «Національна 

та міжнародна економічна безпека» та її логічна послідовність» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

107936 

Дата реєстрації авторського права 

 
13.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Черниш Ірина Володимирівна, Маховка Вікторія Михайлівна, 

Максимейко 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) 
 

 

Стаття «Gastronomy as a factor of competitive advantage of cultural 

tourism services» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Chernysh Iryna, Makhovka Viktoriia, Maksymeiko 

Nataliia. Gastronomy as a factor of competitive advantage of cultural 

tourism services // Economics and business administration. - 2021. - № 2. - 

Р. 33-40. 
Анотація  

Мета статті полягає у дослідженні особливостей гастрономії як фактора 

формування конкурентних переваг послуг пізнавального туризму.  

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

107937 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Білоусова Анастасія Юріївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 
 

 

Стаття «Сучасні проблеми інформаційної підтримки прийняття 

стратегічних управлінських рішень на вітчизняних підприємствах» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Білоусова А. Ю. Сучасні проблеми інформаційної 

підтримки прийняття стратегічних управлінських рішень на 

вітчизняних підприємствах // Вісник Східноукраїнського національного 

університету ім. Володимира Даля. - 2011. - № 10 (164), ч. 1. - С. 35-40. 
Анотація  

Розглянуто роль інформації та інформаційного забезпечення у сучасному 

суспільстві. Досліджено важливість та наявність інформаційної 

підтримки прийняття стратегічних управлінських рішень на вітчизняних 

підприємствах. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107938 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Конєва Тетяна Анатоліївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Наукова стаття «Зниження витрат на залучення позичкових 

фінансових ресурсів» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Конєва Т. А. Зниження витрат на залучення позичкових 

фінансових ресурсів // Науковий вісник Херсонського державного 

університету. - 2018. - № 28. - С. 67-70. 
Анотація  

Стаття присвячена проблемі зниження вартості позичкового капіталу 

підприємств. Серед напрямів розглянуті можливість отримання податкової 

економії, орієнтація підприємств на кредиторську заборгованість, 

об'єднання у холдинги. 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107939 

Дата реєстрації авторського права 

 
13.09.2021 

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

 

 

Конєва Тетяна Анатоліївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Наукова стаття «Justification of sale terms as a way to minimize the cost 

of trade credit» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Konieva Tetiana. Justification of sale terms as a way to 

minimize the cost of trade credit // Investment Management Financial 

Innovations. - 2020. - № 17. - Р. 360-372. 
Анотація  

На основі порівняльного аналізу підприємств харчової промисловості 

України визначено граничний рівень знижки, термін її дії та тривалості 

відстрочки платежу як орієнтири для компанії. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107940 

Дата реєстрації авторського права 

 
13.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Конєва Тетяна Анатоліївна 
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Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Наукова стаття «Reduction the costs of formation of enterprise's equity» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Konieva Tetiana. Reduction the costs of formation of 

enterprise's equity // Науковий вісник Полісся. - 2018. - № 2 (14). -  

Р. 114-120. 
Анотація  

У статті проаналізовано роль складових у формуванні власного капіталу 

вітчизняних підприємств та вплив факторів на його вартість. 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

107941 

Дата реєстрації авторського права 

 
13.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Конєва Тетяна Анатоліївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 
 

 

Наукова стаття «Формування політики фінансування підприємств 

сфери матеріального виробництва в Україні» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Конєва Т. А. Формування політики фінансування 

підприємств сфери матеріального виробництва в Україні // Вісник 

Одеського національного університету. - 2018. - № 4 (69). - С. 123-129. 
Анотація  

У статті вдосконалено методику визначення виду політики фінансування 

діяльності підприємства, що в процесі аналізу фінансової звітності 

дало змогу виявити варіанти реалізації консервативної, помірної, 

агресивної та суперагресивної політики компаній сфери матеріального 

виробництва України.  
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107942 

Дата реєстрації авторського права 

 
13.09.2021 

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

 

 

Терещенко Олег Олександрович, Конєва Тетяна Анатоліївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Наукова стаття «Формалізація критеріїв політики фінансування 

підприємства» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Терещенко О. О., Конєва Т. А. Формалізація критеріїв 

політики фінансування підприємства // Проблеми системного підходу 

в економіці. - 2020. - № 3 (77). - С. 88-97. 
Анотація  

Метою статті є емпіричний аналіз європейських компаній для формалізації 

методики визначення виду політики фінансування.  
 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

107943 

Дата реєстрації авторського права 

 
13.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Науменко Ігор Вікторович, Робец Генадій Адамович, Діденко Євген 

Юрійович, Обухов Олексій Анатолійович, Сергієв Сергій Віталійович, 

Усенко Сергій Миколайович, Конвісар Микола Григорович 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Комп'ютерна програма «Визначення приведеної зони ураження 

типових цілей артилерійськими снарядами» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

У даній комп'ютерній програмі реалізовано механізм визначення 

приведеної зони ураження типових цілей артилерійськими снарядами, 

який дозволяє отримати дійсну конфігурацію площі приведеної зони 

та її значення, з урахуванням моделі уразливості типової цілі. 
 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107944 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.09.2021 

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

 

Ізбаш Катерина Сергіївна, Яцковина Віталій 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 «Foreign experience of professional training of police 

officers and possibility of using it in the activities of the National police of 

Ukraine» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Izbash K. S., Yatskovina V. V. Foreign experience of 

professional training of police officers and possibility of using it in the 

activities of the National police of Ukraine // European Reforms Bulletin. - 

2021. - № 2. - Р. 32-36. 
Анотація  
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107945 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Ізбаш Катерина Сергіївна, Славінська 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 «Сучасний стан кадрового забезпечення персоналу 

органів і підрозділів Національної поліції України» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

107946 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Shime (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 «Мечты» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107947 

Дата реєстрації авторського права 

 
13.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Стефанів Сергій Степанович, Снігур Андрій Сергійович, Снігур 

Ольга Олексіївна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «іKіt - галузеве програмне забезпечення 

(СRM+ERP) для автосервісів» («іKіt») 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

107948 

Дата реєстрації авторського права 

 
13.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Кучма Наталія Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературно-письмовий твір «Авторська розробка техніки «ЛАДКА 

ТІЛА І ДУШІ» («ЛАДКА ТІЛА І ДУШІ») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107949 

Дата реєстрації авторського права 

 
14.09.2021 

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

 

 

Задорожня Інна Миколаївна, Задорожній 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) 

 

 

Стаття «Аналіз показників якості процесів перетворення енергії в 

процесі демпфування електроприводом коливань пружної механічної 

передачі» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Розглянуто актуальну задачу врахування параметрів силової частини 

електроприводів технологічних машин для вдосконалення їх динамічних 

властивостей, що забезпечать задану точність руху робочих механізмів 

ще на етапі проектування.  
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

107950 

Дата реєстрації авторського права 
 

14.09.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Задорожня Інна Миколаївна, Задорожній 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) 

 

 

Стаття «Синтез двухмассового электропривода с астатической системой 

подчиненного регулирования при действии переменных сил трения» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Отримав подальший розвиток метод синтезу електроприводу з астатичною 

системою підпорядкованого регулювання при дії змінних сил тертя з 

активним демпфіруванням пружних механічних коливань, що досягається 

вибором відповідного співвідношення динамічних параметрів. 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

107951 

Дата реєстрації авторського права 

 
14.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Віцукаєва Катерина Михайлівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Активізація суб'єктивно-значущих якостей майбутнього 

соціального педагога в процесі професійної підготовки» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Віцукаєва К. М. Активізація суб'єктивно-значущих 

якостей майбутнього соціального педагога в процесі професійної 

підготовки // Науковий вісник Чернігівського університету «Педагогіка 

та психологія». - Чернівці, 2015. - Вип. 739. - С. 14-20. 
Анотація  

У творі розглянуто проблему активізації суб'єктивно-значущих якостей, 

характеристик майбутнього фахівця соціономічної сфери (соціального 

педагога). Надаються окремі рекомендації щодо використання 

прийомів активізації суб'єктивно-значущих якостей фахівця, спираючись 

на приклад викладання спецкурсу. 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107952 

Дата реєстрації авторського права 

 
14.09.2021 

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

 

 

Віцукаєва Катерина Михайлівна 

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

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Стаття «Структурно-функціональна модель підготовки майбутнього 

соціального педагога як суб'єкта професійної діяльності» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Віцукаєва К. М. Структурно-функціональна модель 

підготовки майбутнього соціального педагога як суб'єкта професійної 

діяльності // Наука і освіта : науково-практичний журнал 

Південноукраїнського національного педагогічного університету  

імені К. Д. Ушинського : зб. наук. праць. - Одеса, 2014. - № 3СХХ (33). - 

С. 39-43.  
Анотація  

У творі розглядається структурно-функціональна модель підготовки 

майбутнього фахівця соціономічної сфери (соціального педагога) як 

суб'єкта професійної діяльності. Описуються чотири блоки означеної 

моделі: цілевизначення, змістовий, діяльнісний та результативний. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107953 

Дата реєстрації авторського права 

 
14.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Віцукаєва Катерина Михайлівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Наявність стійкої мотивації до вияву власної позиції - 

педагогічна умова підготовки майбутнього соціального педагога як 

суб'єкта професійної діяльності» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Віцукаєва К. М. Наявність стійкої мотивації до вияву 

власної позиції - педагогічна умова підготовки майбутнього соціального 

педагога як суб'єкта професійної діяльності // Nowoczesna edukacja : 

filоzofia, innowaсja, doswiadczenia. Nr 1. Lodz : Wydawnistwo Naukowe 

Wyzszej Szkoly Informatyki i Umiejetnosci. - Р. 155-159. 
Анотація  

У творі запропонована різнобічна педагогічна взаємодія навчального 

процесу, що стає дієвим фактором формування стійкої мотивації до 

вияву власної позиції у професійній діяльності. До педагогічної умови 

були визначені вимоги, що мають забезпечувати продуктивність 

процесу підготовки студента. 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107954 

Дата реєстрації авторського права 

 
14.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Віцукаєва Катерина 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) 

 

 

Стаття «Структурні компоненти підготовки майбутнього соціального 

педагога як суб'єкта професійної діяльності» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Віцукаєва К. М. Структурні компоненти підготовки 

майбутнього соціального педагога як суб'єкта професійної діяльності. 

Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології // 

Збірник наукових праць Херсонського національного технічного 

університету. - Вип. 1 (4). - Херсон, 2011. - С. 254-261. 
Анотація  

У творі доведено потребу розвитку моделі процесу підготовки майбутнього 

соціального педагога як суб'єкта професійної діяльності. Визначені 

структурні компоненти, критерії та показники означеного процесу. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107955 

Дата реєстрації авторського права 

 
14.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Нікітенко Володимир Олександрович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Фантазійне оповідання «Зануда Рауль і лист старої маркізи» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Що буде, якщо до двох хлопців-школярів додати загадкового листа 

двадцятирічної давнини, двох сестер-близнючок та блискавку? Не знаєте? 

Тоді мерщій відкривайте книгу, бо у чудового автора дитячих книжок, 

Володимира Нікітенка, вийшов справжній карколомний детектив! 

Тільки обережно - книжка захоплює! 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107956 

Дата реєстрації авторського права 

 
14.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Щербак Андрій Миколайович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 
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Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний сценарій екранізації казки «Хуха Моховинка» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Маленька Хуха Моховинка втрачає свій дім через лісоруба, який 

зрубав сосну. Моховинка оселяється у хаті добрих людей, але з часом 

там з'являється лісоруб. Твір створено для анімаційного фільму. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

107957 

Дата реєстрації авторського права 
 

14.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Варченко Маргарита Максимівна 

Повне ім'я 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 «Сказание о злодее» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

107958 

Дата реєстрації авторського права 

 
14.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Ковальов Анатолій Іванович, Корольова Тетяна Сергіївна, Павлова 

Тетяна Володимирівна, Сментина Наталія Валентинівна, Карпов 

Володимир Анатолійович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Письмовий твір «Методологія впровадження інструментів місцевого 

економічного розвитку в умовах децентралізації» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Звіт про науково-дослідну роботу щодо процесу економічного розвитку 

територіальних громад, формування та реалізації моделі ефективного 

використання інструментів місцевого економічного розвитку для 

різних за своїм потенціалом ОТГ. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107959 

Дата реєстрації авторського права 
 

14.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Котик Тарас Любомирович, Попадинець Оксана Григорівна, Бедей 

Вікторія Іванівна, Грищук Марія Іванівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «Anatomy lmageQuiz Bank» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Комп'ютерна програма є застосунком для вебсайтів на базі Django і 

призначена для адміністрування бази тестових знань з ілюстраціями 

та їх експорту у LMS MOODLE. 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107960 

Дата реєстрації авторського права 

 
14.09.2021 

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 «Туризм в Україні, 

куди поїхати» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

В творі надається визначення поняття туризм, викладаються основні 

особливості туризму та його види. Розповідається про місця, які можна 

відвідати, подорожуючи Україною. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107961 

Дата реєстрації авторського права 
 

14.09.2021 

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 
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Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «Люди неба. 

Фігури пілотажу» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

В творі надається визначення та поняття про фігури вищого пілотажу. 

Розповідається про людей, які першими в світі почали підкорювати 

небо. 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

107962 

Дата реєстрації авторського права 

 
14.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Лега Ольга Василівна, Яловега Людмила Василівна, Прийдак Тетяна 

Борисівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 
 

 

Науковий твір «Економічна судова експертиза як доказ у розслідуванні 

податкових злочинів» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

В науковому творі досліджено динаміку податкових злочинів України 

за останні роки. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

107963 

Дата реєстрації авторського права 
 

14.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Лега Ольга Василівна, Яловега Людмила Василівна, Прийдак Тетяна 

Борисівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Інформаційна роль бухгалтерського обліку у вирішенні 

проблем податкової безпеки підприємств» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

В науковому творі розглянуто інформаційну роль бухгалтерського 

обліку у вирішенні проблем податкової безпеки. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107964 

Дата реєстрації авторського права 
 

14.09.2021 

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 клініко-лабораторного симптомокомплексу 

ретенованих зубів. Обґрунтування методу вибору лікування» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Ретеновані зуби мають велику варіативність осьового нахилу і 

положення в щелепній кістці. Розроблено анкету для визначення 

ступеня складності лікування ретенованих зубів. Анкета враховує 

локальну супутню патологію та базується на аналізі даних КПКТ, які 

дозволяють оцінити точне положення зуба. 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

107965 

Дата реєстрації авторського права 

 
14.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Стах Василь Васильович 

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 гри «Настольная игра «Финансовый поток в Украине» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107966 

Дата реєстрації авторського права 

 
14.09.2021 

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

 

 

Священник Антоний Демиденко (псевдонім) 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір релігійного характеру, похідний твір 
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Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Книга «Люби ближнего, как самого себя» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

107967 

Дата реєстрації авторського права 

 
14.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Бардік Марина Афанасіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «З історії живопису Великої Успенської і Трапезної церков на 

рубежі XIX-XX століть (маловідомі архівні матеріали з колекції 

Національного заповідника «Києво-Печерська лавра»)» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Бардік М. А. З історії живопису Великої Успенської і 

Трапезної церков на рубежі XIX-XX століть (маловідомі архівні 

матеріали з колекції Національного заповідника «Києво-Печерська 

лавра») // International scientific and practical conference «Cultural 

studies and art: European development direction» : conference proceedings, 

July 16-17, 2021. - Riga, Latvia : «Baltija Publishing», 2021. - P. 121-127. 
Анотація  

Введено в науковий обіг копії договорів (1894-1907) з художниками на 

виконання настінного живопису та ікон у Великій Успенскій і Трапезній 

церквах Києво-Печерської лаври. Датовані підготовчі ескізи та 

розписи Великої церкви, наведені архівні дані про заходи реставраційного 

характеру. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107968 

Дата реєстрації авторського права 

 
14.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Бардік Марина Афанасіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Стиль і техніка живопису церков Києво-Печерської лаври» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Бардік М. А. Стиль і техніка живопису церков Києво-

Печерської лаври // International scientific and practical conference 
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«Cultural studies and art criticism: things in common and development 

prospects»: conference proceedings, November 27-28, 2020. - Venice : 

Izdevnieciba «Baitija Publishing», 2020. - P. 164-168. 
Анотація  

Розв'язано проблему взаємовідносин стилю і техніки стінопису храмів 

Києво-Печерської лаври XVIII-XXI століть. Доведено домінуюче 

положення стильових характеристик живопису і підпорядкованість 

ним різних технік у ретроспективі та в сучасній художній практиці. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

107969 

Дата реєстрації авторського права 
 

14.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Селіна Анна 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 «LET ME START IT» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107970 

Дата реєстрації авторського права 

 
14.09.2021 

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

 

 

Халапсус Дмитро Олегович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Збірник творів 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Збірник творів «БРЕНДБУК НАШЕ ВСЕ» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Оригінальний збірник творів, рекомендація до використання фірмового 

стилю. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

107971 

Дата реєстрації авторського права 
 

14.09.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Кухар Андрій Григорович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір, створений для кіно 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Сценарій анімаційного короткометражного фільму «Поза часом» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Офісний працівник Богдан фанатіє від своїх стареньких дротових 

навушників. Правда, щоразу, коли хлопець відволікається, вони 

починають жити своїм життям та постійно заплутуються. Ця війна 

відкриває справжню причину прив'язаності Богдана до навушників. 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107972 

Дата реєстрації авторського права 
 

15.09.2021 

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

 

Федорова Наталя Валеріївна, Федорова Юлія Валеріївна 

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) 
 

 

Стаття «Психологическая трансформационная игра «Дорога к себе» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Стаття «Дорога к себе» висвітлює створення та сутність психологічної 

трансформаційної гри для розкриття напрямку у розвитку людини. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107973 

Дата реєстрації авторського права 
 

15.09.2021 

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

 

Аліреза Мохаммаді, Чумаченко Дмитро Ігорович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Комп'ютерна програма «Модель лінійної регресії динаміки 

захворюваності на COVID-19» («COVIDLR») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
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Анотація  

Комп'ютерна програма «Модель лінійної регресії динаміки 

захворюваності на COVID-19» призначена для моделювання 

розповсюдження захворюваності на новий коронавірус на визначених 

територіях на засадах моделі лінійної регресії. 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107974 

Дата реєстрації авторського права 

 
15.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Аліреза Мохаммаді, Чумаченко Дмитро Ігорович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «Компартментна модель захворюваності на 

COVID-19 типу SIR-F» («COVID SIR-F») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Комп'ютерна програма «Компартментна модель захворюваності на 

COVID-19 типу SIR-F» призначена для моделювання розповсюдження 

захворюваності на новий коронавірус на визначених територіях на 

засадах компартментної моделі зі структурою SIR-F. 

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107975 

Дата реєстрації авторського права 

 
17.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Туровцева Наталя Миколаївна, Бредіхіна Юлія Леонідівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Письмовий твір «Робоча програма навчальної дисципліни «Основи 

хортікультури» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Робоча програма призначена для здобувачів освіти рівня освіти 

магістр за напрямом Аграрні науки та продовольство, спеціальність 

206 Садово-паркове господарство, ландшафтний дизайн. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107976 

Дата реєстрації авторського права 
 

17.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Красовська Лариса Іванівна 

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 «Аудіотренінг з гармонізації емоційно-психічного 

стану» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Твір являє собою збірку з 20 сеансів аудіотренінгу, спрямованого на 

гармонізацію емоційно-психічного стану людини. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

107977 

Дата реєстрації авторського права 
 

17.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Морозова Ганна 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) 

 

 

Ескізи для розмальовки-антістрес «Гіппо Розмальовка» («Гіппо») 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Представлена серія авторських ескізів в кількості 18 екз. для збірки 

розмальовки-антістрес. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107978 

Дата реєстрації авторського права 

 
17.09.2021 

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 
 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 
 

 

Книга «Країна в смартфоні» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Країна в смартфоні. Роман / О. О. Герасименко. - К. : 

«Дніпро». - 2021. - 164 с. 
Анотація  

Книга про людські долі, характери, рівень мислення, можливості 

представників різних поколінь і професій ХХІ століття. 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107979 

Дата реєстрації авторського права 

 
17.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Анонімно 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Український науково-дослідний інститут спеціальної техніки та 

судових експертиз Служби безпеки України 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «Спеціалізоване програмне забезпечення 

«Рута» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107980 

Дата реєстрації авторського права 

 
17.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Анонімно 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Український науково-дослідний інститут спеціальної техніки та 

судових експертиз Служби безпеки України 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Креслення 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Креслення виробу «Караван С1» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107981 

Дата реєстрації авторського права 

 
17.09.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Єлецьких Світлана Яківна, Борисова Світлана Євгенівна, Крук Олена 

Миколаївна, Свинаренко Тетяна Іванівна, Гетьманенко Юлія 

Олександрівна, Балашова Олена Віталіївна, Гаврікова Аліна 

Володимирівна 
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) 
 

 

Літературно-письмовий твір навчально-наукового характеру 

«Управління фінансовою грамотністю в освітньому середовищі 

регіонального (міського) рівня (Донецький регіон, м. Краматорськ)» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Твір створено для вивчення та визначення проблем і послідовності 

етапів підвищення рівня фінансової грамотності учнівської молоді на 

регіональному рівні. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

107982 

Дата реєстрації авторського права 
 

17.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Огнена Вікторія Олександрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕПАРКГРАД» 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «DC8 Public Transportation B2B Module» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Призначена для спрощення процесу придбання юридичними особами 

транспортних карток АСОП для своїх співробітників. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

107983 

Дата реєстрації авторського права 

 
17.09.2021 

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

 

 

Горун Олена Юріївна, Грищенко Сергій Миколайович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

Український науково-дослідний інститут спеціальної техніки та 

судових експертиз Служби безпеки України 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 
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Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «Програмне забезпечення «Рея-М» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

107984 

Дата реєстрації авторського права 

 
17.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Петленко Юлія Володимирівна, Лютий Ігор Олексійович, Погрібна 

Наталія Володимирівна, Капустян Олена Анатоліївна, Харламова 

Ганна Олексіївна, Червінська Тетяна Григорівна, Білявська Ольга 

Борисівна 
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) 

 

 

Брошура «Roadmap for financial stabilization of classical universities 

under the global consequences of the COVID-19 pandemic» («Roadmap for 

financial stabilization of classical universities») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У Дорожній карті фінансової стабілізації класичних університетів 

висвітлено ключові проблеми фінансової стабілізації класичних 

університетів в умовах глобальної пандемії COVID-19. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107985 

Дата реєстрації авторського права 

 
17.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Петленко Юлія Володимирівна, Лютий Ігор Олексійович, Погрібна 

Наталія Володимирівна, Капустян Олена Анатоліївна, Харламова 

Ганна Олексіївна, Червінська Тетяна Григорівна, Білявська Ольга 

Борисівна 
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) 

 

 

Брошура «Дорожня карта фінансової стабілізації класичних університетів 

в умовах прояву глобальних наслідків пандемії COVID-19» («Дорожня 

карта фінансової стабілізації класичних університетів») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
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Анотація  

Висвітлено проблеми фінансової стабілізації класичних університетів 

в умовах глобальної пандемії COVID-19. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

107986 

Дата реєстрації авторського права 
 

17.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Михайлова Емілія Аурелівна, Мітельов Дмитро Анатолійович, 

Матковська Тетяна Миколаївна, Бєляєва Олена Еріківна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Наукова праця «Психоосвітня програма в системі профілактики 

депресивного розладу поведінки у підлітків» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Представлена психоосвітня програма в системі профілактики 

депресивного розладу поведінки у підлітків. 
 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107987 

Дата реєстрації авторського права 

 
17.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Буяло Дмитро Володимирович, Григоренко Олексій Ігорович, Куріненко 

Володимир Леонідович, Палій Аліса Олегівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «АЙКЮЖН ІТ» 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 
 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 
 

 

Комп'ютерна програма «ІАС «Карта освітніх потреб» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Комп'ютерна програма призначена для автоматизації процесів обліку 

та управління даними, зберігання даних щодо матеріально-технічного 

стану будівель закладів освіти для подальшої обробки отриманих 

даних та їх аналізу. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

107988 

Дата реєстрації авторського права 
 

20.09.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Шкляр Віталій Сергійович, Шульга Роман Петрович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Ескіз, креслення, літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Ескізний проект реставрації «Кенаса караїмська 1898-1900 роки, 1902 

рік, 1968 рік, пам'ятка архітектури національного значення, охоронний 

№ 260086 (постанова Кабінету Міністрів України від 25 січня 2018 р. 

№ 32), м. Київ, вул. Ярославів Вал, 7» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

«Ескізний проект реставрації Кенаса Караїмська, за адресою м. Київ, 

вул. Ярославів Вал, 7» створений задля забезпечення реставраційних 

робіт на території Кенаси Караїмської у м. Київ, які мають привести 

до поліпшення стану, покращення інтер'єру та відновлення первинного 

вигляду будинку. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107989 

Дата реєстрації авторського права 

 
20.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Пермінова Людмила Аркадіївна, Вострікова Вікторія Вікторівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Монографія «Професійна орієнтація старшокласників у навчально-

виховному процесі закладів І-ІІ рівнів акредитації» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У монографії наводяться матеріали дослідження проблеми професійної 

орієнтації старшокласників на педагогічні професії. В роботі розкрито 

сутність і чинники позитивного впливу спеціально підібраних заходів 

на свідоме обрання професії вчителя іноземної мови. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107990 

Дата реєстрації авторського права 

 
20.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Воєдило Валентин Віталійович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
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Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Музичний твір з текстом «Шикардос» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

107991 

Дата реєстрації авторського права 

 
20.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Воєдило Валентин Віталійович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Музичний твір з текстом «Брюли» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

107992 

Дата реєстрації авторського права 
 

20.09.2021 

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

 

Воєдило Валентин Віталійович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Музичний твір з текстом «Paco Rabanne» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107993 

Дата реєстрації авторського права 

 
20.09.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Воєдило Валентин Віталійович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Музичний твір з текстом «Хайпбист» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

107994 

Дата реєстрації авторського права 

 
20.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Воєдило Валентин Віталійович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 
 

 

Музичний твір з текстом «Пелагея» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

107995 

Дата реєстрації авторського права 

 
20.09.2021 

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 «MariyaScoropys. 1996» 

проекту «Графіка української мови» («MariyaScoropys. 1996») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Шрифт «MariyaScoropys. 1996» проекту «Графіка української мови» 

створений для візуального зображення української мови символами, 
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які пластично співпадають з особливостями мовної мелодії і живляться 

одним корінням та історичними традиціями. 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

107996 

Дата реєстрації авторського права 
 

20.09.2021 

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 «Ustav_Millennium. 2000» 

проекту «Графіка української мови» («Ustav_Millennium. 2000») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Шрифт «Ustav_Millennium. 2000» 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 

 

 

107997 

Дата реєстрації авторського права 

 
20.09.2021 

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 «Kyiv. 2001» проекту 

«Графіка української мови» («Kyiv. 2001») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Шрифт «Kyiv. 2001» 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 

 

 

107998 

Дата реєстрації авторського права 
 

20.09.2021 
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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 «Shekavyzya. 2001» проекту 

«Графіка української мови» («Shekavyzya. 2001») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Шрифт «Shekavyzya. 2001» 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 

 

 

107999 

Дата реєстрації авторського права 

 
20.09.2021 

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 «GalinaBook. 2002» проекту 

«Графіка української мови» («GalinaBook. 2002») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Шрифт «GalinaBook. 2002» 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 

 

 

108000 

Дата реєстрації авторського права 

 
20.09.2021 

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 
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Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Твір образотворчого мистецтва «Шрифт «Vushg. 2002» проекту 

«Графіка української мови» («Vushg. 2002») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Шрифт «Vushg. 2002» 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 
 

 

108001 

Дата реєстрації авторського права 

 
20.09.2021 

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 «Strumochok. 2003» проекту 

«Графіка української мови» («Strumochok. 2003») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Шрифт «Strumochok. 2003» 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 

 

 

108002 

Дата реєстрації авторського права 

 
20.09.2021 

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 «Libid. 2003» проекту 

«Графіка української мови» («Libid. 2003») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Шрифт «Libid. 2003» проекту «Графіка української мови» створений 

для візуального зображення української мови символами, які 
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пластично співпадають з особливостями мовної мелодії і живляться 

одним корінням та історичними традиціями. 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

108003 

Дата реєстрації авторського права 
 

20.09.2021 

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_Bold. 2004» проекту 

«Графіка української мови» («Rutenia_Bold. 2004») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Шрифт «Rutenia_Bold. 2004» 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 

 

 

108004 

Дата реєстрації авторського права 
 

20.09.2021 

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 «Veronica Light. 2004» 

проекту «Графіка української мови» («Veronica Light. 2004») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Шрифт «Veronica Light. 2004» 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 

 

 

108005 

Дата реєстрації авторського права 

 
20.09.2021 
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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 «VeronicaLight_ltalic. 2004» 

проекту «Графіка української мови» («VeronicaLight_ltalic. 2004») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Шрифт «VeronicaLight_ltalic. 2004» 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 

 

 

108006 

Дата реєстрації авторського права 

 
20.09.2021 

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 «Chebanyk Cond. 2004» 

проекту «Графіка української мови» («Chebanyk Cond. 2004») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Шрифт «Chebanyk Cond. 2004» 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 

 

 

108007 

Дата реєстрації авторського права 

 
20.09.2021 

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 
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Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Твір образотворчого мистецтва «Шрифт «Tetiana. 2004» проекту 

«Графіка української мови» («Tetiana. 2004») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Шрифт «Tetiana. 2004» 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 
 

 

108008 

Дата реєстрації авторського права 

 
20.09.2021 

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 «Ruta_Medium. 2004» проекту 

«Графіка української мови» («Ruta_Medium. 2004») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Шрифт «Ruta_Medium. 2004» 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 

 

 

108009 

Дата реєстрації авторського права 

 
20.09.2021 

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 «SofiaKyivska. 2004» проекту 

«Графіка української мови» («SofiaKyivska. 2004») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Шрифт «SofiaKyivska. 2004» проекту «Графіка української мови» 

створений для візуального зображення української мови символами, 
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які пластично співпадають з особливостями мовної мелодії і живляться 

одним корінням та історичними традиціями. 
 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108010 

Дата реєстрації авторського права 
 

20.09.2021 

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 «RuteniaCursive_ltalic. 2007» 

проекту «Графіка української мови» («RuteniaCursive_ltalic. 2007») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Шрифт «RuteniaCursive_ltalic. 2007» 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 
 

 

108011 

Дата реєстрації авторського права 
 

20.09.2021 

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 «UkranianArial_Rutenia_ltalic. 

2008» проекту «Графіка української мови» («UkranianArial_Rutenia_ltalic. 

2008») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Шрифт «UkranianArial_Rutenia_ltalic. 2008» 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 

 

 

108012 

Дата реєстрації авторського права 
 

20.09.2021 
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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 «MazepaCursive. 2008» 

проекту «Графіка української мови» («MazepaCursive. 2008») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Шрифт «MazepaCursive. 2008» 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 

 

 

108013 

Дата реєстрації авторського права 

 
20.09.2021 

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 «Dnipro_Light. 2008» проекту 

«Графіка української мови» («Dnipro_Light. 2008») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Шрифт «Dnipro_Light. 2008» 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 

 

 

108014 

Дата реєстрації авторського права 

 
20.09.2021 

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 
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Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Твір образотворчого мистецтва «Шрифт «Sakralna_ltalic. 2009» 

проекту «Графіка української мови» («Sakralna_ltalic. 2009») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Шрифт «Sakralna_ltalic. 2009» 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 
 

 

108015 

Дата реєстрації авторського права 

 
20.09.2021 

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 «RuteniaDecor. 2016» проекту 

«Графіка української мови» («RuteniaDecor. 2016») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Шрифт «RuteniaDecor. 2016» 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 
 

 

108016 

Дата реєстрації авторського права 

 
20.09.2021 

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 «ChebanykSansN. 2017» 

проекту «Графіка української мови» («ChebanykSansN. 2017») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Шрифт «ChebanykSansN. 2017» проекту «Графіка української мови» 

створений для візуального зображення української мови символами, 
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які пластично співпадають з особливостями мовної мелодії і живляться 

одним корінням та історичними традиціями. 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

108017 

Дата реєстрації авторського права 
 

20.09.2021 

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 «RuteniaParalel. 2017» 

проекту «Графіка української мови» («RuteniaParalel. 2017») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Шрифт «RuteniaParalel. 2017» 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 

 

 

108018 

Дата реєстрації авторського права 

 
20.09.2021 

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 «Diduh. 2020» проекту 

«Графіка української мови» («Diduh. 2020») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Шрифт «Diduh. 2020» 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 

 

 

108019 

Дата реєстрації авторського права 

 
20.09.2021 
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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_Nezalezhna@2021» 

проекту «Графіка української мови» («Rutenia_Nezalezhna@2021») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Шрифт «Rutenia_Nezalezhna@2021» 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 

 

 

108020 

Дата реєстрації авторського права 

 
20.09.2021 

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 «ChebanykSansT_Bold. 2016» 

проекту «Графіка української мови» («ChebanykSansT_Bold. 2016») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Шрифт «ChebanykSansT_Bold. 2016» 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 

 

 

108021 

Дата реєстрації авторського права 

 
20.09.2021 

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 
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Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Твір образотворчого мистецтва «Шрифт «Rutenia_ltalic. 2016» проекту 

«Графіка української мови» («Rutenia_ltalic. 2016») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Шрифт «Rutenia_ltalic. 2016» 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 

 

 

108022 

Дата реєстрації авторського права 
 

20.09.2021 

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 «Marichka. 2017» проекту 

«Графіка української мови» («Marichka. 2017») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Шрифт «Marichka. 2017» 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 

 

 

108023 

Дата реєстрації авторського права 

 
20.09.2021 

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

 

 

Тараненко Олексій Євгенійович, Блок Наталя 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) 

 

 

Сценарій «В темряві» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108024 

Дата реєстрації авторського права 
 

20.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Бєлозьоров Жан Олегович, Трунов Олександр Миколайович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «signal_locator3» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Комп'ютерна програма «signal_locator3» призначена для прийому 

звукового сигналу, його обробки, аналізу, виокремлення інформації 

щодо часу входження звукової хвилі до кожного з мікрофонів, 

формування масиву отриманих даних та передачі останнього до 

мобільного пристрою.  
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

108025 

Дата реєстрації авторського права 
 

20.09.2021 

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

 

 

Чернікова Наталія Миколаївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Наукова фахова стаття «Проблеми кадрового забезпечення 

підприємств в умовах цифрових перетворень» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Досліджено проблеми кадрового забезпечення підприємств в умовах 

цифрових перетворень, проведено їх розподіл на групи та запропоновано 

шляхи вирішення. Визначено стратегічні напрями покращення 

кадрового забезпечення підприємств в умовах цифровізації.  
 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

108026 

Дата реєстрації авторського права 

 
20.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Малиш Ольга Іванівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
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Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Збірка текстів до пісень «Край добра і миру» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Збірка включає такі пісні: «Біжить життя мов струмок», «Я народилась в 

Україні», «Край добра і миру», «Білим цвітом зацвіли сади», «Грушевій 

цвіт у веснянім саду», «Ой, на рідній Україні», «Ой, рано-ранесенько», 

«А я дівчина вродлива», «Чобітки».  
 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108027 

Дата реєстрації авторського права 

 
20.09.2021 

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

 

 

Комеліна Ольга Володимирівна, Плужник Андрій Васильович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Стаття «Economic insecurity of households as a key indicator in estimating 

economic security of the country, region, city» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Komelina O. V., Pluzhnyk A. W. Economic insecurity of 

households as a key indicator in estimating economic security of the 

country, region, city // Economics and Region. - 2015. - № 4 (53). - Р. 86-90.  
Анотація  

 
 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108028 

Дата реєстрації авторського права 

 
20.09.2021 

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

 

 

Комеліна Ольга Володимирівна, Щербініна Світлана Адамівна, 

Корсунська Марина 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 «Enterprise Economic Potential Estimation Model» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108029 

Дата реєстрації авторського права 
 

20.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Чернікова Наталія Миколаївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Наукова фахова стаття «Аналіз програмних рішень з автоматизації 

бізнес-процесів підприємств» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Проведено аналіз програмних рішень для автоматизації бізнес-процесів 

та запропоновано підходи до вибору того чи іншого технологічного 

рішення для окремих підприємств. Здійснено групування програмних 

рішень за різними класифікаційними ознаками. 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108030 

Дата реєстрації авторського права 

 
20.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Чернікова Наталія Миколаївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Наукова фахова стаття «Інноваційно-інвестиційна політика 

підприємств в умовах цифровізації» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Наведено особливості інноваційно-інвестиційної політики вітчизняних 

підприємств та розвинутих країн світу в умовах цифрових перетворень. 

Визначено ефекти від інноваційно-інвестиційної політики підприємств 

в умовах цифровізації та запропоновано заходи щодо підтримки проєктів.  
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

108031 

Дата реєстрації авторського права 
 

20.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Комеліна Ольга Володимирівна, Гунченко Марія Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

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

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Стаття «Evaluation and Regulation of Socio-Economic Efficiency of 

Management Systems» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Komelina O., Hunchenko M. Evaluation and Regulation 

of Socio-Economic Efficiency of Management Systems // Economics and 

Region. - 2021. - № 1 (80). - Р. 68-74. 
Анотація  

 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108032 

Дата реєстрації авторського права 
 

20.09.2021 

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

 

Комеліна Ольга Володимирівна, Міняйленко Інна Валентинівна, 

Комеліна Анна Андріївна, Плужник Андрій Васильович 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Стаття «Methodical and practical aspects of the spatial development of 

Ukrainian regions, based on smart-specializations» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108033 

Дата реєстрації авторського права 
 

20.09.2021 

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

 

Олійник 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 «Фінансова та економічна діагностика як складові 

антикризового управління» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Розкрито сутність діагностики в антикризовому управлінні. Здійснено 

класифікації основних функцій фінансової та економічної діагностики. 

Досліджено експрес-діагностику та фундаментальну діагностику. 

Проаналізовано систему діагностики фінансового стану підприємства. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108034 

Дата реєстрації авторського права 
 

20.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Мкртчян Юрій Робертович 

Повне ім'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 

«UKRSAILING» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Логотип «UKRSAILING» являє собою торгову марку для надання 

послуг у сфері подорожування, в тому числі морського. В зображенні 

логотопу літера «S» має вигляд стилізованого якоря морського судна. 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108035 

Дата реєстрації авторського права 

 
20.09.2021 

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

 

 

Легейда Дмитро Вікторович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

Харківський національний університет будівництва та архітектури 

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 «Принцип генералізації знань як 

основа довузівської математичної підготовки в технічних закладах 

вищої освіти» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

У статті звернуто увагу на зниження рівня опанування сучасними 

абітурієнтами ЗВО шкільного курсу математики за об'єктивними 

обставинами. Виокремлено найбільш характерні недоліки сучасної 

шкільної математичної підготовки. 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

108036 

Дата реєстрації авторського права 
 

20.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Легейда Дмитро Вікторович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

Харківський 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) 

 

 

Твір науково-практичного характеру «Самостійна пізнавальна 

діяльність здобувачів ЗВО як чинник фундаменталізації професійно-

математичної підготовки» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Запропоновано та обґрунтовано класифікацію математичних задач 

продуктивного характеру, а також представлено розроблену 

багатостадійну систему організації навчально-дослідницької діяльності з 

математики здобувачів бакалаврату як дієві засоби реалізації 

саморозвитку та пізнавальної активності. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108037 

Дата реєстрації авторського права 

 
20.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Легейда Дмитро Вікторович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Харківський національний університет будівництва та архітектури 

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 «Роль прикладних задач 

організаційно-технологічних процесів будівництва і транспорту у 

професійній підготовці здобувачів ЗВО» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Статтю присвячено вирішенню проблеми впровадження в процес 

навчання здобувачів ЗВО прикладних задач сфери управління 

будівельною і транспортною інфраструктурами як дієвий засіб 

розвитку професійно-математичної компетентності майбутніх 

фахівців будівельного і транспортного профілю. 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108038 

Дата реєстрації авторського права 

 
20.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Легейда Дмитро Вікторович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Харківський національний університет будівництва та архітектури 

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 «Дидактичне підґрунтя 

математичної підготовки здобувачів ЗВО в умовах упровадження в 

навчальний процес трансдисциплінарного підходу» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Статтю присвячено проблемі впровадження в навчальний процес ЗВО 

актуальної педагогічної технології STEM-освіти, що являє собою 

трансдисциплінарний підхід до навчання. 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

108039 

Дата реєстрації авторського права 

 
20.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Легейда Дмитро Вікторович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Харківський національний університет будівництва та архітектури 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Твір науково-практичного характеру «Формування професійно-

математичної компетентності майбутніх фахівців технічних 

спеціальностей шляхом розв'язання прикладних задач» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У стаття представлено обґрунтування необхідності впровадження в 

процес навчання професійно-прикладних задач як одного з найбільш 

дієвих шляхів реалізації практичної фахової спрямованості класичної 

математичної підготовки в частині формування найважливішої 

операційно-технологічної складової фахівців. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108040 

Дата реєстрації авторського права 

 
20.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Наконечний Олександр Григорович, Шевчук Юлія Михайлівна 

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) 

 

 

Монографія «Нелінійні задачі популяційної динаміки та їх 

застосування» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
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Анотація  

Наукова праця з новим комплексним дослідженням, яке розв'язує 

важливі актуальні наукові задачі аналізу математичних моделей 

популяційної динаміки, представлених у вигляді систем нелінійних 

диференціальних рівнянь. Було досліджено окремі випадки загальної 

моделі у вигляді систем стохастичних рівнянь. 
 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

108041 

Дата реєстрації авторського права 

 
20.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Жданов Валерій Іванович, Гнатик Богдан Іванович, Гнатик Роман 

Богданович 
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 науково-практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 
 

 

Монографія «Вибрані питання космічної газодинаміки» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Викладено основні положення космічної газодинаміки та релятивістської 

гідродинаміки. Подано методи дослідження релятивістських рухів 

суцільного середовища, у тому числі гідродинамічних течій з ударними 

хвилями, що представляють інтерес для вивчення компактних 

астрофізичних об'єктів. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108042 

Дата реєстрації авторського права 

 
20.09.2021 

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

 

 

Парфан Надія Ярославівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «ФАЛАНСТЕР» 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір, створений для кіно 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Розгорнутий синопсис (Трітмент) «ТО МОЄ МОРЕ» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Літературний сценарій про українську музичну сцену періоду 80-их та 

90-их років. Сюжет починається з подій 1986 року, діяльності рок-

середовищ у Львові, Києві та Харкові, створення перших груп та 

артистів, музика яких лунатиме під час перших днів проголошення 

незалежності України. 
 
 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 67, 2021 

 

155 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108043 

Дата реєстрації авторського права 
 

20.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Татарінцев Володимир Іванович, Вишневська Лариса Іванівна, 

Зубарев Сергій Миколайович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Державний гемологічний центр України 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Науковий твір «Керівництво з роботи за сертифікаційною схемою 

Кімберлійського процесу для українських учасників ринку необроблених 

алмазів» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Керівництво створено при виконанні НДР «Вдосконалення організаційних 

основ функціонування українського ринку необроблених та оброблених 

алмазів» (державний реєстраційний номер 0118U001033). 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108044 

Дата реєстрації авторського права 
 

20.09.2021 

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

 

Гелета Олег Леонтійович, Ляшок Вадим Ігорович, Кічняєв Андрій 

Миколайович 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

Державний гемологічний центр України 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Науковий твір «Методика формування прогнозних оптових цін 

декоративного каміння магматичного генезису з урахуванням його 

текстурно-колористичних характеристик» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Методика створена при виконанні першого етапу НДР «Дослідження 

кореляцій ринкової вартості дорогоцінного каміння і його текстурно-

колористичних характеристик з метою аналізу і прогнозування оптових 

цін для потреб експертизи» (державний реєстраційний номер 

0120U000014). 
 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108045 

Дата реєстрації авторського права 
 

20.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Бєлєвцев Олександр Рудольфович, Грущинська Олена Володимирівна 
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Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Державний гемологічний центр України 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Методика визначення вмісту домішкових елементів у 

складі видів дорогоцінного та напівдорогоцінного каміння методом 

рентгенофлуоресцентного аналізу» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Методика створена при виконанні НДР «Проведення валідації 

методик діагностики дорогоцінного, напівдорогоцінного та декоративного 

каміння відповідно до критеріїв міжнародних стандартів з компетентності 

лабораторій» (державний реєстраційний номер 0118U001031). 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108046 

Дата реєстрації авторського права 
 

20.09.2021 

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

 

Бєлєвцев Олександр Рудольфович, Грущинська Олена 

Володимирівна, Максюта Оксана Василівна 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

Державний гемологічний центр України 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Науковий твір «Регламент проведення гемологічної експертизи 

коштовного каміння» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Регламент створений при виконанні НДР «Удосконалення порядку 

проведення експертизи дорогоцінного та напівдорогоцінного каміння 

згідно вимог міжнародних стандартів та настанов» (держ. реєстр.  

№ 0120U000009 ДГЦУ, 2020 р.). 
 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108047 

Дата реєстрації авторського права 
 

20.09.2021 

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

 

Беліченко Олена Петрівна, Гаєвський Юрій Дмитрович, Ладжун 

Юрій Іванович, Татарінцева Катерина Володимирівна 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

Державний гемологічний центр України 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Науковий твір «Методика інструментальної діагностики перлів 

культивованих та їх імітацій» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Методика створена при виконанні НДР «Комплексні фізико-хімічні та 

мікроскопічні дослідження дорогоцінного каміння» органогенного 

утворення (перли) та коштовних органогенних мінералів (корал, 

кістка, перламутр). 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

108048 

Дата реєстрації авторського права 
 

20.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Сікаленко Лілія Олександрівна, Сікаленко Єва Євгеніївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Пісня «Моя мамо, рідна моя мамо» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108049 

Дата реєстрації авторського права 
 

20.09.2021 

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

 

Сабрі Світлана Миколаївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Усний твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Курс відеоуроків «Вокруг стола» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Твір складається з 8 частин, які об'єднані єдиною стилістикою та ідеєю - 

надати інформацію щодо основних правил сервірування столу, художніх 

прийомів оформлення, видів тарілок, столових приборів та їх 

місцезнаходження, видів текстилю, етикету тощо. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108050 

Дата реєстрації авторського права 

 
20.09.2021 
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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 

 

 

Твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Збірка скульптурних мініатюр «Спільники та супротивники» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Скульптурна серія мініатюр з фігур 60 мм. 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

108051 

Дата реєстрації авторського права 

 
20.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Балковий Андрій Володимирович, Новак Дмитро Анатолійович, 

Сергієв Сергій Віталійович, Діденко Євгеній Юрійович, Пасько Ігор 

Володимирович, Обухов Олексій Анатолійович, Лазня Олексій 

Олексійович, Сушинський 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 «Імітаційна модель ураження рухомих цілей 

(колон) противника» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Створено програмний засіб, який генерує імітаційну модель ураження 

колон. Методом статичних випробувань Монте-Карло розраховується 

процент ураження рухомих цілей для визначення необхідної кількості 

боєприпасів для зупинки колон та їх ураження. 

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108052 

Дата реєстрації авторського права 

 
20.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Ситник Василь Володимирович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір (поезія) 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 
 

 

Текст пісні «ДАРУЙ БОЖЕ УКРАЇНІ» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Це проект тексту до нового гімну сучасної України. В першому 

куплеті та приспіві - це шана авторам існуючого гімну України, 

другий - складна історія становлення держави, третій - стверджує 

майбутнє, наші стремління. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

108053 

Дата реєстрації авторського права 
 

20.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Селіна Анна 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 «DARKNESS IN MY HEAD» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

108054 

Дата реєстрації авторського права 

 
20.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Соколов Олександр 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) 

 

 

Науково-підприємницька стаття «Концепція бонусної програми 

SMILEFOODER для online-ресторану SMILEFOOD» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Стаття описує принципи заохочення існуючих та потенційних клієнтів 

онлайн-ресторану SMILEFOOD. Містить конкретні інструменти 

бонусної програми SMILEFOODER. 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

108055 

Дата реєстрації авторського права 
 

20.09.2021 
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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 «КОНКУРЕНТНА 

РОЗВІДКА ТА БЕЗПЕКА БІЗНЕСУ» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У посібнику викладено інформацію для можливості здійснення 

організації конкурентної розвідки, отримання корисної інформації для 

бізнес-структур завдяки конкурентній розвідці, що є критично важливим 

процесом управління, здійснення діяльності компанії з аналізу 

зовнішнього середовища. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108056 

Дата реєстрації авторського права 

 
20.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Воронько Дмитро Володимирович, Тимошенко Сергій Валентинович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «Skyriver GPS» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Надає користувачу можливість підключатися до системи Skyriver і 

спостерігати за місцезнаходженням і станом свого транспортного 

засобу, стаціонарного об'єкта з підключеним GPS-трекером Skyriver 

або ж співробітника з встановленою системою Skyriver Android GPS 

на мобільний пристрій з будь-якого комп'ютера, підключеного до 

мережі Інтернет. 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108057 

Дата реєстрації авторського права 

 
20.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Птиця Наталія Василівна, Ковцур Катерина Григорівна 

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 

 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір науково-практичного 

характеру 
Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 
 

 

Твір науково-практичного характеру «ДО ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ 

ХАРАКТЕРУ РОЗТАШУВАННЯ ВАНТАЖООДЕРЖУВАЧІВ ПРИ 

ДОСЛІДЖЕННІ СИСТЕМИ ДОСТАВКИ» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Розглядаються особливості роботи транспорту у ланцюзі постачань. В 

роботі проаналізовані існуючі підходи до визначення характеристик 

району перевезень та дислокації торгових точок. 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108058 

Дата реєстрації авторського права 

 
20.09.2021 

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

 

 

Писаренко Віра Миколаївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Графічне зображення «Зображення логотипу «Mrs Purely» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

108059 

Дата реєстрації авторського права 

 
20.09.2021 

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

 

 

Раєвська Маргарита Львівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір (поезія), складений твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Збірник літературних творів «СБОРНИК ОТ МЕРИЭЛЬ» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

До збірки увійшли твори: «Основы практической магии. Том 1», 

«Русское чернокнижие. Том 2». 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108060 

Дата реєстрації авторського права 
 

20.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Селіхов Юрій Анатолійович, Коцаренко Віктор Олексійович, Дєлова 

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) 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «Методичні 

вказівки до виконання розрахункового завдання «Розрахунок викидів 

шкідливих речовин в довкілля» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Літературний письмовий твір наукового характеру призначений для 

студентів машинобудівельних та хімічних спеціальностей усіх форм 

навчання, які виконують розрахункове завдання з дисципліни «Наукові 

дослідження та моделювання з екології», включає стислі відомості, 

необхідні для виконання розрахункового завдання, варіанти 

індивідуальних розрахункових завдань, перелік рекомендованої 

літератури, вимоги до змісту і оформлення пояснювальної записки.  

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108061 

Дата реєстрації авторського права 

 
20.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Селіхов Юрій Анатолійович, Коцаренко Віктор Олексійович, Кошова 

Дарина Олександрівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Наукова стаття «Інтеграція процесу теплообміну в теплообмінних 

апаратах» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Ю. А. Селіхов, В. О. Коцаренко, Д. О. Кошова. 

Інтеграція процесу теплообміну в теплообмінних апаратах // Science 

and education: problems, prospects and innovations. - 2021. - Випуск VIII. - 

Р. 645-651. 
Анотація  

В науковій статті наведений опис методів аналізу процесу теплообміну 

в теплообмінних апаратах для випадків, коли теплоносії - це гази і 

рідини. Наведено обґрунтування важливості опису теплообміну між 

двома гетерогенними двофазними сумішами. Застосований метод Релея 

для побудови елементарної чарунки. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108062 

Дата реєстрації авторського права 
 

20.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Селіхов Юрій Анатолійович, Коцаренко Віктор Олексійович, 

Ковальов Геннадій 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 «Інтеграція роботи установки каталітичного риформінгу 

з попереднім гідроочищенням» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Ю. А. Селіхов, В. О. Коцаренко, Г. В. Ковальов. 

Інтеграція роботи установки каталітичного риформінгу з попереднім 

гідроочищенням // World science: problems, prospects and innovations. - 

2021. - Випуск VIII. - P. 645-651. 
Анотація  

В науковій статті представлено проектне рішення інтеграції роботи 

установки каталітичного риформінгу з попереднім гідроочищенням. 

Після аналізу вхідних даних та розрахунків матеріального теплового 

балансу, була сформована таблиця потокових даних нової технологічної 

схеми. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108063 

Дата реєстрації авторського права 
 

20.09.2021 

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

 

Амеліна 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) 
 

 

Стаття «Theoretical and methodological foundations of production logistic 

management» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Amelina I. V. Theoretical and methodological foundations 

of production logistic management // Економіка і регіон. - 2021. - Випуск 

№ 2 (81). - С. 52-63. - Режим доступу: DOI: 10.26906/EiR..2021.2(81).2289 
Анотація  

 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108064 

Дата реєстрації авторського права 
 

20.09.2021 

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

 

Райченко Анна Олександрівна, Латишев Юрій Володимирович, 

Аревшатян Тамара Станіславівна 
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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 «ZML» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108065 

Дата реєстрації авторського права 

 
20.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Білоус Андрій Михайлович, Миронюк Віктор Валентинович, Свинчук 

Віктор Адамович, Леснік Олександр Миколайович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру, похідний твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Лісотаксаційний довідник (доповнене видання)» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У довіднику наведено основні нормативи з обліку лісових ресурсів. 

Представлена у довіднику інформація уніфікована на основі чинних 

нормативно-довідкових матеріалів з використанням нових наукових 

результатів, значних за обсягом масивів дослідних даних і сучасних 

методів математичного моделювання. 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108066 

Дата реєстрації авторського права 

 
20.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Гнаткович Тетяна Дмитрівна, Михайловська Неля Анатоліївна, 

Ребрик Наталія Йосифівна, Борисова Єва Елемирівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір навчального характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Навчально-методичний посібник «Нова українська школа: методика 

навчання української мови у 5-6 класах з навчанням угорською мовою 

закладів загальної середньої освіти на засадах компетентнісного підходу» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Пропонований посібник має на меті допомогти вчителеві-філологові, 

який працює в класах з навчанням угорською мовою закладів загальної 

середньої освіти, подолати труднощі, що можуть виникнути при 

навчанні учнів української мови. Видання укладене за розділами 

мовознавчої науки. 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108067 

Дата реєстрації авторського права 

 
20.09.2021 

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

 

 

Лопушинська Олена В'ячеславівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Мотивація ресурсозберігаючої поведінки персоналу як 

складова стратегії інноваційного розвитку підприємства» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Обґрунтовано актуальність формування ресурсозберігаючої поведінки 

персоналу підприємства. Визначено принципи успішної реалізації 

ресурсозберігаючого розвитку підприємства та основні напрями 

мотивації ресурсозберігаючої поведінки персоналу підприємства. 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

108068 

Дата реєстрації авторського права 
 

20.09.2021 

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 «Впровадження 

дуальної освіти у виші: переваги та ризики» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Довгенко Я. О., Яременко Л. І., Яременко Ю. В. 

Впровадження дуальної освіти у виші: переваги та ризики // Електронний 

журнал «Економіка та суспільство». - 2021. - Випуск № 28. - Режим 

доступу DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-28-29 
Анотація  

Стаття присвячена аналізу переваг і ризиків впровадження дуальної 

освіти у виші. Досліджено теоретичні особливості методичних аспектів 
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управління інноваційними процесами. Розкрито особливості дуальної 

форми навчання, досвід Германії та вітчизняні тенденції 

впровадження дуального навчання. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

108069 

Дата реєстрації авторського права 
 

20.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Василишин Роман Дмитрович, Лакида Іван Петрович, Лакида 

Марина Олексіївна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Науковий твір «НОРМАТИВНО-ДОВІДКОВІ ТАБЛИЦІ ДЛЯ 

ОЦІНЮВАННЯ ЕНЕРГОЄМНОСТІ ФІТОМАСИ ДЕРЕВ ОСИКИ У 

ДЕРЕВОСТАНАХ ВЕГЕТАТИВНОГО ПОХОДЖЕННЯ» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Запропонований науковий твір містить нормативно-довідкові таблиці 

для кількісного оцінювання енергоємності фітомаси дерев осики (тополі 

тремтячої) у деревостанах вегетативного походження. Зокрема 

запропоновані таблиці енергоємності фітомаси стовбурів дерев, 

енергоємності фітомаси гілок крони. 
 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

108070 

Дата реєстрації авторського права 

 
20.09.2021 

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

 

Василишин Роман Дмитрович, Лакида Іван Петрович, Лакида 

Марина Олексіївна 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Науковий твір «НОРМАТИВНО-ДОВІДКОВІ ТАБЛИЦІ ДЛЯ 

ОЦІНЮВАННЯ ЕНЕРГОЄМНОСТІ ФІТОМАСИ ДЕРЕВ ВІЛЬХИ 

КЛЕЙКОЇ У ДЕРЕВОСТАНАХ ВЕГЕТАТИВНОГО ПОХОДЖЕННЯ» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Запропонований науковий твір містить нормативно-довідкові таблиці 

для кількісного оцінювання енергоємності фітомаси дерев вільхи 

клейкої у деревостанах вегетативного походження. Зокрема запропоновані 

таблиці енергоємності фітомаси стовбурів дерев, енергоємності фітомаси 

гілок крони у корі. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108071 

Дата реєстрації авторського права 
 

20.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Василишин Роман Дмитрович, Лакида Іван Петрович, Лакида 

Марина Олексіївна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «НОРМАТИВНО-ДОВІДКОВІ ТАБЛИЦІ ДЛЯ 

ОЦІНЮВАННЯ ЕНЕРГОЄМНОСТІ ФІТОМАСИ ДЕРЕВ БЕРЕЗИ 

ПОВИСЛОЇ У ДЕРЕВОСТАНАХ НАСІННЄВОГО ПОХОДЖЕННЯ» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Запропонований науковий твір містить нормативно-довідкові таблиці 

для кількісного оцінювання енергоємності фітомаси дерев берези 

повислої у деревостанах насіннєвого походження. Зокрема запропоновані 

таблиці енергоємності фітомаси стовбурів дерев, енергоємності фітомаси 

гілок крони у корі. 
 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

108072 

Дата реєстрації авторського права 
 

20.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Василишин Роман Дмитрович, Лакида Іван Петрович, Лакида 

Марина Олексіївна 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «НОРМАТИВНО-ДОВІДКОВІ ТАБЛИЦІ ДЛЯ 

ОЦІНЮВАННЯ ЕНЕРГОЄМНОСТІ ФІТОМАСИ ДЕРЕВ СОСНИ 

ЗВИЧАЙНОЇ У ДЕРЕВОСТАНАХ ШТУЧНОГО ПОХОДЖЕННЯ» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Запропонований науковий твір містить нормативно-довідкові таблиці 

для кількісного оцінювання енергоємності фітомаси дерев сосни 

звичайної у деревостанах штучного походження. Зокрема запропоновані 

таблиці енергоємності фітомаси стовбурів дерев, енергоємності фітомаси 

гілок крони у корі. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

108073 

Дата реєстрації авторського права 
 

20.09.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Василишин Роман Дмитрович, Лакида Іван Петрович, Лакида 

Марина Олексіївна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 
 

 

Науковий твір «НОРМАТИВНО-ДОВІДКОВІ ТАБЛИЦІ ДЛЯ 

ОЦІНЮВАННЯ ЕНЕРГОЄМНОСТІ ФІТОМАСИ ДЕРЕВ СОСНИ 

ЗВИЧАЙНОЇ У ДЕРЕВОСТАНАХ ПРИРОДНОГО ПОХОДЖЕННЯ» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Запропонований науковий твір містить нормативно-довідкові таблиці 

для кількісного оцінювання енергоємності фітомаси дерев сосни 

звичайної у деревостанах природного походження. Зокрема запропоновані 

таблиці енергоємності фітомаси стовбурів дерев, енергоємності фітомаси 

гілок крони у корі. 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108074 

Дата реєстрації авторського права 

 
20.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Василишин Роман Дмитрович, Лакида Іван Петрович, Лакида 

Марина Олексіївна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «ТАБЛИЦІ ЕНЕРГОПРОДУКТИВНОСТІ МОДАЛЬНИХ 

ПРИРОДНИХ ЧИСТИХ БУКОВИХ ДЕРЕВОСТАНІВ УКРАЇНСЬКИХ 

КАРПАТ» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Твір містить результати опрацювання нормативно-інформаційного 

забезпечення для оцінювання динаміки вмісту енергії у компонентах 

фітомаси модальних природних чистих букових деревостанів Українських 

Карпат. Містить таблиці динаміки енергопродуктивності модальних 

природних чистих букових деревостанів. 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108075 

Дата реєстрації авторського права 

 
20.09.2021 

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

 

 

Василишин Роман Дмитрович, Лакида Іван Петрович, Лакида 

Марина Олексіївна 
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Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Науковий твір «НОРМАТИВНО-ДОВІДКОВІ ТАБЛИЦІ ДЛЯ 

ОЦІНЮВАННЯ ЕНЕРГОЄМНОСТІ ФІТОМАСИ ДЕРЕВОСТАНІВ 

БУКА ЛІСОВОГО В УМОВАХ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Запропонований науковий твір містить нормативно-довідкові таблиці 

для кількісного оцінювання енергоємності фітомаси деревостанів бука 

лісового 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 

 

 

108076 

Дата реєстрації авторського права 

 
20.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Василишин Роман Дмитрович, Лакида Іван Петрович, Лакида 

Марина Олексіївна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «НОРМАТИВНО-ДОВІДКОВІ ТАБЛИЦІ ДЛЯ 

ОЦІНЮВАННЯ ЕНЕРГОЄМНОСТІ ФІТОМАСИ ДЕРЕВ БУКА 

ЛІСОВОГО У ДЕРЕВОСТАНАХ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Запропонований науковий твір містить нормативно-довідкові таблиці 

для кількісного оцінювання енергоємності фітомаси дерев бука лісового 

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 

 

 

108077 

Дата реєстрації авторського права 

 
20.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Василишин Роман Дмитрович, Лакида Іван Петрович, Лакида 

Марина Олексіївна 
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 ЕНЕРГОПРОДУКТИВНОСТІ МОДАЛЬНИХ 

ПРИРОДНИХ МІШАНИХ БУКОВИХ ДЕРЕВОСТАНІВ УКРАЇНСЬКИХ 

КАРПАТ» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Твір містить результати опрацювання нормативно-інформаційного 

забезпечення для оцінювання динаміки вмісту енергії у компонентах 

фітомаси природних мішаних букових деревостанів Українських Карпат. 

Запропоновано таблиці динаміки енергопродуктивності модальних 

природних мішаних букових деревостанів. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108078 

Дата реєстрації авторського права 

 
20.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Василишин Роман Дмитрович, Лакида Іван Петрович, Лакида 

Марина Олексіївна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «ТАБЛИЦІ ЕНЕРГОПРОДУКТИВНОСТІ 

МОДАЛЬНИХ ШТУЧНИХ МІШАНИХ БУКОВИХ ДЕРЕВОСТАНІВ 

УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Твір містить результати опрацювання нормативно-інформаційного 

забезпечення для оцінювання динаміки вмісту енергії у компонентах 

фітомаси модальних штучних мішаних букових деревостанів Українських 

Карпат. Містить таблиці динаміки енергопродуктивності модальних 

штучних мішаних букових деревостанів. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108079 

Дата реєстрації авторського права 

 
21.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Вінник Максим Олександрович, Глухов Іван Геннадійович, Гончаренко 

Тетяна Леонідівна, Гоштанар Ірина Вікторівна, Костюк Андрій 

Михайлович, Кузнецов Сергій Володимирович, Кушнір Наталія 

Олександрівна, Лаврикова Оксана Валентинівна, Левченко Микола 

Григорович, Лемещук Олександр Ігорович, Мальчикова Дар'я Сергіївна, 

Музикантов Олександр Георгійович, Омельчук Сергій Аркадійович, 

Петухова Любов Євгенівна, Пилипенко Ігор Олегович, Соловйов 
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Андрій Ігорович, Співаковський Олександр Володимирович, Толубець 

Галина Олегівна, Чорний Олександр Ісаакович, Шапошникова Ірина 

Василівна, Шахман Наталія Володимирівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Херсонський державний університет 

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) 
 

 

Літературно-письмовий твір «Kherson State University Brendbook» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

У виданні представлено елементи брендбуку Херсонського державного 

університету, зокрема слоган, головний логотип, малий логотип, 

розташування логотипу на аркуші, логотипи факультетів та структурних 

підрозділів тощо. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108080 

Дата реєстрації авторського права 

 
21.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Коцаренко Віктор Олексійович, Селіхов Юрій Анатолійович, Дєлова 

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) 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «Методичні вказівки 

до виконання лабораторної роботи «РОБОТА З ГРАФІЧНИМ 

РЕДАКТОРОМ VISIO» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Visio містить додаткові засоби для роботи з векторною графікою, що 

дозволяє не тільки креслити плани приміщень, схеми мереж тощо, але 

використовувати пакет як засіб автоматизації при розробці схем 

технологічних процесів у різних галузях промисловості. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108081 

Дата реєстрації авторського права 

 
21.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Ковалевська Тетяна Іванівна, Мацера Ольга Анатоліївна, Ткачук 

Тетяна Іванівна, Яблочнікова Вероніка Олегівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

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

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Навчальний посібник «Level up your English» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Призначений для вдосконалення володіння англійською мовою 

здобувачів ОС «магістр» спеціальності «Філологія». 

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

108082 

Дата реєстрації авторського права 

 
21.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Шевченко Лариса Анатоліївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛВК-МІЛК» 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «Технологічні 

карти виробництва продукції ТОВ «ЛВК МІЛК» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

В технологічних картах розкривається технологія виробництва різних 

молочних продуктів з деталізацією основних робіт та показників 

кожного етапу, механізмів, часу виконання робіт, витрати застосованих 

матеріалів тощо. 

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108083 

Дата реєстрації авторського права 

 
21.09.2021 

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

 

 

Кирчата Ірина Миколаївна, Шершенюк Олена Миколаївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

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 «Організація збутової діяльності 

торговельного підприємства» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Твір присвячено вирішенню актуальної економічної проблеми, а саме 

удосконаленню ефективності збутової системи торговельних 
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підприємств на засадах оцінки збутового потенціалу з метою набуття 

довгострокових переваг та забезпечення сталого розвитку. 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

108084 

Дата реєстрації авторського права 
 

21.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Сидоров Олексій Борисович, Жовтобрюх Богдан Володимирович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 
 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 
 

 

Комп'ютерна програма «Автоматизована інформаційна система 

електронного декларування» («АІС ЕД») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Спеціалізоване програмне забезпечення призначене для автоматизації 

процесів надання послуги для виконання задач щодо запровадження 

механізму електронного подання декларацій. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

108085 

Дата реєстрації авторського права 
 

21.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Гадяцький Олександр Олександрович, Ткаченко Віталій Валерійович 

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 «БЕЗМЕЖНА МОБІЛЬНА РЕКЛАМА/LIMITLESS 

MOBILE RECLAME» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Описаний новий оригінальний спосіб здійснення мобільної реклами, 

яка має безмежні можливості з мінімальними витратами. 

 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108086 

Дата реєстрації авторського права 

 
21.09.2021 

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

 

 

Декало Тетяна Володимирівна, Мицовський Владислав Дмитрович 
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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 короткометражного фільму «ОСТАНОВИМСЯ» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

До психолога приходять люди, щоб поділитися своїми історіями 

життя. Кожна історія унікальна сама по собі, але також вони мають 

загальні ознаки. Людина приходить виговоритися, розповісти про те, 

що виходить за рамки теми, доступної для спілкування зі знайомими, 

друзями і родичами. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108087 

Дата реєстрації авторського права 

 
21.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Безрукова Наталія Валеріївна, Свічкарь Віталій Анатолійович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Наукова стаття «Liberalization and protectionism: an analysis of experience 

application in different countries of the world» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Bezrukova N. V., Svichkar V. A. Liberalization and 

protectionism: an analysis of experience application in different countries 

of the world // Економіка і регіон. - 2021. - № 2 (81). - С. 95-100. 
Анотація  

У статті аналізується використання елементів політики лібералізації 

та протекціонізму в різних країнах. Особлива увага приділяється так 

званим регіональним торговим угодам, кількість яких стрімко зростає 

в останні десятиліття. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108088 

Дата реєстрації авторського права 

 
21.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Кравченко Олена Вікторівна, Ясніковська Світлана Михайлівна, 

Соловей Валентина Маноліївна 
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 «Спеціальні компетенції з дисципліни «Акушерство 

та гінекологія». Частина 1. «Гінекологія» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Кравченко О. В., Ясніковська С. М., Соловей В. М. 

Спеціальні компетенції з дисципліни «Акушерство та гінекологія».  

У 2 ч. Ч. 1 «Гінекологія» : Навчальний посібник / О. В. Кравченко,  

С. М. Ясніковська, В. М. Соловей. - Укр. Буковинський державний 

медичний університет. - Чернівці : БДМУ, 2020. - 152 с. 
Анотація  

Представлені спеціальні компетенції щодо збору анамнезу, основних 

клінічних симптомів або синдромів, які повинен знати студент, описані 

лабораторні та інструментальні обстеження хворої, алгоритми виконання 

медичних маніпуляцій, а також основні положення щодо медичних 

критеріїв контрацепції. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108089 

Дата реєстрації авторського права 

 
21.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Кравченко Олена Вікторівна, Ясніковська Світлана Михайлівна, 

Гошовська Аліса 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 на електронному носії «Спеціальні 

компетенції з акушерства в ситуаційних завданнях» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Кравченко О. В., Ясніковська С. М., Гошовська А. В. 

Спеціальні компетенції з акушерства в ситуаційних завданнях : 

Навчально-методичний посібник на електронному носії /  

О. В. Кравченко, С. М. Ясніковська, А. В. Гошовська. - Укр. 

Буковинський державний медичний університет. - Чернівці : БДМУ, 

2021. - 67 с. (1,0 МБ) 
Анотація  

Посібник містить ситуаційні завдання до спеціальних компетенцій, які 

має засвоїти студент вивчаючи акушерство. Кожна клінічна ситуація 

супроводжується чотирма завданнями теоретичного та практичного 

спрямування. До кожної задачі надані вірні відповіді. 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108090 

Дата реєстрації авторського права 

 
21.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Кравченко Олена Вікторівна, Ясніковська Світлана Михайлівна, 

Соловей Валентина Маноліївна 
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 на електронному носії «Спеціальні компетенції 

з дисципліни «Акушерство та гінекологія». Частина ІІ. Акушерство» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Кравченко О. В., Ясніковська С. М., Соловей В. М. 

Спеціальні компетенції з дисципліни «Акушерство та гінекологія».  

У 2 ч. Ч. 2. Акушерство : Навчальний посібник / О. В. Кравченко,  

С. М. Ясніковська, В. М. Соловей. - Укр. Буковинський державний 

медичний університет. - Чернівці : БДМУ, 2021. - 165 с. (4,65 МБ) 
Анотація  

Посібник містить перелік, визначення та алгоритм виконання 

спеціальних компетенцій з інтерпретацією спеціальних результатів 

навчання, відповідно до Стандартів вищої освіти, якими має володіти 

студент, отримуючи освітню кваліфікацію магістр медицини. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

108091 

Дата реєстрації авторського права 

 
21.09.2021 

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 «Активна реабілітація в ангіоневрології в парадигмі 

функціонального відновлення постінсультних порушень» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У даному творі розглядаються основні принципи програм активної 

реабілітації пацієнтів після перенесеної гострої цереброваскулярної 

патології, а також формування та побудова програми фізичної 

реабілітації осіб із наслідками гострих порушень мозкового кровообігу 

у відновному періоді. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108092 

Дата реєстрації авторського права 

 
21.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Юрченко Валентин Юрійович, Черепанова Юлія Юріївна, Юрченко 

Вікторія Вікторівна 
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 «Довідник музичних торів» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108093 

Дата реєстрації авторського права 
 

21.09.2021 

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

 

Бакай Сергій Миколайович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Літературно-письмовий твір «Проект: Диво в будній день» («Диво в 

будній день») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108094 

Дата реєстрації авторського права 
 

21.09.2021 

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

 

Жадько Костянтин Степанович, Падерін Іван Дмитрович, Даценко 

Вікторія Володимирівна, Ільченко Вікторія Миколаївна, Горященко 

Юлія Григорівна, Міщенко Дмитро Анатолійович, Ватченко Олександра 

Борисівна, Ватченко Борис Сергійович, Пікуліна Надія Юріївна, 

Тимошенко Марина Вікторівна, Фещенко Ольга Михайлівна, Михальчук 

Людмила Володимирівна, Єссе Оксана Ігорівна, Гуртова Наталія 

Вікторівна, Давидько Сергій Володимирович, Новак Євген Едуардович, 

Самойленко Дмитро Михайлович, Свистун Костянтин Олександрович, 

Тітовець Євгенія Сергіївна, Сірко Анна Юріївна, Каюн 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) 
 

 

Монографія «Організація виробничої та маркетингової діяльності 

малого і середнього бізнесу» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Організація виробничої та маркетингової діяльності 

малого і середнього бізнесу : монографія / за наук. ред. д. е. н., професора, 

академіка АЕНУ К. С. Жадька. - Дніпро : УМСФ, 2019. - 224 с. 
Анотація  
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108095 

Дата реєстрації авторського права 
 

21.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Кулик Анатолій Ярославович, Ревенок Віктор Іванович, Нікольський 

Олександр Іванович, Кулик Ярослав Анатолійович, Добровольська 

Катерина Вячеславівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 
 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 
 

 

Комп'ютерна програма «Вивчення радіоактивного випромінювання за 

допомогою радіометра» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Комп'ютерна програма являє собою емулятор відповідної лабораторної 

роботи, яка виконується студентами при вивченні дисципліни «Медична 

та біологічна фізика». Емулятор може бути встановлений на сервері, а 

студенти можуть виконувати роботу через інтернет-браузер. 
 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108096 

Дата реєстрації авторського права 
 

21.09.2021 

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

 

Бочуля Тетяна Володимирівна, Гоель Аміт Кумар 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Науковий твір «Digital direction of modern economy development - 

prospective for Ukraine» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108097 

Дата реєстрації авторського права 
 

21.09.2021 

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

 

Рижиков Євгеній 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 «Конфігуратор» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Дозволяє проводити автоматичне обчислення вартості готового виробу 

з обраними користувачем параметрами, а також демонструвати його 

зовнішній вигляд. Конфігуратор реалізовано для використання у 

складі інтернет-магазину на базі CMS OpenCart. 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108098 

Дата реєстрації авторського права 

 
21.09.2021 

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

 

 

Хрістов Володимир 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 «VcVSoft» УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Комп'ютерна програма призначена для комплексної автоматизації 

процесів по управлінню підприємством і його ресурсами, що дозволяє 

провести аналіз результатів як для окремого замовлення або 

співробітника, так і компанії в цілому. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108099 

Дата реєстрації авторського права 

 
21.09.2021 

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» 2019 рік» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У творі зібрано окремі обкладинки для відео «Про Желейного Медведя 

Валеру», що були створені автором протягом 2019 року. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108100 

Дата реєстрації авторського права 
 

21.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Процишина Ольга Юріївна 

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 «Ти мій порятунок» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

До збірки увійшло 11 пісень: «Йди вперед», «Гори сплять», «Хмари 

сумнівань», «Твої проблеми», «Просто вибач», «Не тримай мене», «Без 

сліду», «Самотність», «Падаю вниз», «Батькам», «Ти мій порятунок». 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

108101 

Дата реєстрації авторського права 

 
21.09.2021 

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

 

Попадич 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 «Концептуальні засади формування правової компетентності 

майбутніх учителів початкових класів» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108102 

Дата реєстрації авторського права 
 

21.09.2021 

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

 

Зайченко Олексій Григорович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Літературний письмовий твір «Трагікомедія «Инсайдер или 

«Лайконутые» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Ця трагікомедія є даниною пам'яті нашому видатному письменнику 

М. В. Гоголю і його безсмертній комедії «Ревізор».  
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108103 

Дата реєстрації авторського права 
 

21.09.2021 

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

 

Павленко Єлена Євгенівна, Ільницька Ганна Сергіївна, Павленко 

Віктор Олексійович 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Навчальний посібник «Оздоровчий туризм» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Є. Є. Павленко. Оздоровчий туризм : навч. посібник 

для студентів денної форми навчання / Є. Є. Павленко, Г. С. Ільницька, 

В. О. Павленко. - Х. : НФаУ. - 2021. - 114 с. 
Анотація  

У навчальному посібнику викладені поняття, терміни, історія розвитку 

оздоровчого туризму. Розкриваються особливості впливу оздоровчої 

рекреації на різні функції організму людини, використання рекреації 

при проведенні занять та організації дозвілля, зміст проведення занять 

у рекреаційних зонах. 
 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108104 

Дата реєстрації авторського права 
 

21.09.2021 

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

 

Горенко Зоя Анатоліївна, Очеретько Борис Євгенович, Ковельська 

Антоніна 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 твір наукового характеру «ВІТАМІН D У ЗБЕРЕЖЕННІ 

МОРФО-ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ОПОРНО-РУХОВОГО 

АПАРАТУ» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Розглянуті питання ролі вітаміну D у функціонуванні опорно-рухового 

апарату. Висвітлено сучасні уявлення про механізми його дії. Представлені 

дані стосовно причин виникнення дефіциту і недостатності вітаміну D 

та рекомендації щодо їх профілактики. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108105 

Дата реєстрації авторського права 

 
21.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Зеленський Віталій Олексійович 

Повне ім'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 «Lead Pencil Art school» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108106 

Дата реєстрації авторського права 

 
21.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Готфрід Антоніна Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір, створений для кіно 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Трітмент документального фільму «Теплі Лиця» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Короткометражний документальний фільм розповідає історію 

відновлення ветеранами війни на Сході старої теплиці на території 

центру реабілітації ветеранів «Лісова поляна». Їх ініціативу підтримують 

головний лікар та психотерапевти госпіталю. 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108107 

Дата реєстрації авторського права 

 
21.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Фоменко Андрій Євгенович 

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) 

 

 

Розділ колективної монографії «Legal scholarly discussions in the XXI 

century»: «ADMINISTRATIVE SERVICES PROVISION IN LICENSING 

SYSTEM OF THE NATIONAL POLICE OF UKRAINE: GENESIS AND 

POSSIBILITIES OF FOREIGN EXPERIENCE USE» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Fomenko A. Ye. ADMINISTRATIVE SERVICES 

PROVISION IN LICENSING SYSTEM OF THE NATIONAL POLICE 

OF UKRAINE: GENESIS AND POSSIBILITIES OF FOREIGN 

EXPERIENCE USE. Legal scholarly discussions in the XXI century : 

collective monograph. - Lviv-Torun : Liha-Pres, 2019. - Р. 60-86. 
Анотація  

Автор вивчив особливості наукової ґенези концепції та сутність 

адміністративних послуг, які надаються Національною поліцією 

України. Він проаналізував досвід деяких країн у цій галузі. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

108108 

Дата реєстрації авторського права 
 

21.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Хомчак Олена Геннадіївна, Волкова Ірина Вікторівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Об'єктивація концепту гордість у фразеологічних 

одиницях» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Науковий твір присвячений дослідженню особливостей об'єктивації 

концепту гордість на фразеологічному рівні. Вивчено досвід дослідження 

концепту гордість у мовознавчих розвідках: проаналізовано фразеологічні 

одиниці української мови з компонентом гордість; схарактеризовано 

фраземи та паремії. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108109 

Дата реєстрації авторського права 

 
21.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Хомчак Олена Геннадіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Етнокультурна природа концептуальних образів у 

поетичному тексті Т. Г. Шевченка» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Науковий твір «Етнокультурна природа концептуальних образів у 

поетичному тексті Т. Г. Шевченка» присвячений дослідженню 

етнокультурної природи концептуальних образів у творчості  

Т. Г. Шевченка, у тому числі й тих, що об'єктивують народно-календарну 

обрядовість церковних свят. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108110 

Дата реєстрації авторського права 

 
21.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Переверзєва Олена Валентинівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «Науковий 

семінар-практикум: «Інновації в музичному навчанні школярів: 

теоретичні і практичні аспекти» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Науковий семінар-практикум присвячено поширенню нового освітнього 

продукту, що оновлює педагогічну теорію і практику, істотно підвищує 

якість, ефективність та результативність навчально-виховного процесу, 

що забезпечує досягнення поставленої освітньої мети. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108111 

Дата реєстрації авторського права 

 
21.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Ачкасова Світлана Анатоліївна, Безродна Олена Сергіївна, Огородня 

Євгенія Миколаївна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Удосконалення інформаційно-аналітичної системи 

дотримання умов належної обачності суб'єктів первинного фінансового 

моніторингу (банків, страхових компаній, недержавних пенсійних 

фондів тощо), що є суб'єктами системи накопичувального пенсійного 

забезпечення» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
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Анотація  

Удосконалено інформаційно-аналітичну систему дотримання умов 

належної обачності суб'єктів первинного фінансового моніторингу 

(банків, страхових компаній, недержавних пенсійних фондів тощо), що 

є суб'єктами системи накопичувального пенсійного забезпечення. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108112 

Дата реєстрації авторського права 
 

21.09.2021 

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

 

Діденко Анастасія 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 «Методи моделювання стратегій для податкової 

оптимізації» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Діденко А. В. Методи моделювання стратегій для 

податкової оптимізації // Ефективна економіка. - 2015. - № 5. 
Анотація  

Узагальнено схему кроків, метою яких є збільшення ефективності 

оподаткування. Зазначено про необхідність застосування таких методів і 

моделей, що враховують усю необхідну інформацію про об'єкт дослідження 

та дають змогу виявляти найбільш ефективні та стратегічні напрями 

подальшого розвитку. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

108113 

Дата реєстрації авторського права 
 

21.09.2021 

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

 

Іваневич Лілія Анатоліївна 

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) 
 

 

Монографія «Традиційний одяг українців Поділля (друга половина 

ХІХ - початок ХХІ ст.): історія, класифікація, конструктивно-художні 

та регіонально-локальні особливості» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

У монографії здійснена спроба репрезентувати регіонально-локальну 

специфіку традиційного вбрання українців Буковинської, Західної, 

Східної та Центральної зон Поділля другої половини ХІХ - початку 

ХХІ століття. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108114 

Дата реєстрації авторського права 
 

21.09.2021 

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 «РУННЫЕ 

ПРАКТИКИ ДРУИДОВ. ДИАГНОСТИКА И КОРРЕКЦИЯ» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Збірка творів «Дизайн карт «РУННЫЕ ПРАКТИКИ ДРУИДОВ. 

ДИАГНОСТИКА И КОРРЕКЦИЯ» є дизайном набору карт, який 

загалом містить 344 карти. Кожна карта має власний малюнок, 

графічне зображення та кольорове рішення. 
 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

108115 

Дата реєстрації авторського права 

 
21.09.2021 

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 

 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Твір навчально-практичного характеру «РУННЫЕ ПРАКТИКИ 

ДРУИДОВ. ДИАГНОСТИКА И КОРРЕКЦИЯ» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Твір навчально-практичного характеру «РУННЫЕ ПРАКТИКИ 

ДРУИДОВ. ДИАГНОСТИКА И КОРРЕКЦИЯ» є авторською 

методикою, що є діагностичним і корекційним інструментом, який 

використовується при роботі з рунними розкладами. 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

108116 

Дата реєстрації авторського права 

 
21.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Тищенко Вікторія Федорівна, Азізова Катерина Михайлівна, 

Островський Денис 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 «Митна система України та її складові» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Розглянуто методи державного регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності, структурну детермінацію та місце митно-тарифного 

регулювання в системі митного регулювання. Проаналізовано основні 

економічні ефекти використання митних тарифів. 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108117 

Дата реєстрації авторського права 

 
21.09.2021 

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

 

 

Мацьків Романа Тарасівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «Соціально 

відповідальна діяльність компаній в контексті регіонального 

розвитку» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Мацьків Р. Т. Соціально відповідальна діяльність 

компаній в контексті регіонального розвитку // Ефективна економіка. - 

2020. - № 6. - URLL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7942. DOL: 

10.32702/2307-2105-2020.6.51 
Анотація  

Соціальна відповідальність визначається на глобальному, національному, 

регіональному та виробничому рівнях. Вони є взаємопов'язаними і 

взаємовизначальними. 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

108118 

Дата реєстрації авторського права 

 
21.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Мацьків Романа Тарасівна, Топольницька Тетяна Богданівна, 

Данилейчук Руслан Богданович 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «Соціальна 

відповідальність підприємств як фактор забезпечення 

конкурентоспроможності регіону» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Мацьків Р. Т. Соціальна відповідальність підприємств 

як фактор забезпечення конкурентоспроможності регіону // Економіка 

та суспільство. - 2021. - № 26. 
Анотація  

Узагальнено комплексне трактування конкурентоспроможності 

регіону. Визначено, що вагомим фактором забезпечення 

конкурентоспроможності регіону є реалізація підприємствами заходів 

із соціальної відповідальності. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108119 

Дата реєстрації авторського права 
 

21.09.2021 

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

 

Топольницька Тетяна Богданівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «Напрями 

підвищення дієвості механізму регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності підприємств цементної галузі України» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Топольницька Т. Б. Напрями підвищення дієвості 

механізму регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємств 

цементної галузі України // Ефективна економіка. - 2020. - № 4. - URL: 

DOL: 10.32702/2307-2105-2020.4.67 
Анотація  

У статті запропоновано напрями підвищення дієвості механізму 

регулювання зовнішньоекономічної діяльності (ЗЕД) підприємств 

цементної галузі України. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108120 

Дата реєстрації авторського права 
 

21.09.2021 

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

 

Топольницька Тетяна Богданівна, Мацьків Романа Тарасівна, 

Побігун Сергій 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 «Region image 

formation by using social communications» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Акцентовано увагу на розвитку теорії іміджу регіону в комплексі з такими 

поняттями як «комунікація», «інформація» та «інформаційний обмін». 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108121 

Дата реєстрації авторського права 
 

21.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Ждан В'ячеслав Миколайович, Потяженко Максим Макарович, 

Невойт Ганна Володимирівна 
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 «Аспекти паліативної медицини в 

практиці лікаря-інтерніста» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Ждан В. М., Потяженко М. М., Невойт Г. В. Аспекти 

паліативної медицини в практиці лікаря-інтерніста : Навч. посібник. - 

К. : 2018. - 162 с.  
Анотація  

Посібник розглядає концепцію і принципи паліативної медичної 

допомоги в аспектах практичної діяльності лікарів-інтерністів. 

Висвітлені питання первинної і загальної паліативної допомоги. 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

108122 

Дата реєстрації авторського права 

 
21.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Мінцер Озар Петрович, Потяженко Максим Макарович, Невойт 

Ганна Володимирівна 
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 «Магнітоелектрохімічна теорія обміну речовин. Том 1 

Концептуалізація» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Мінцер О. П., Потяженко М. М., Невойт Г. В. 

Магнітоелектрохімічна теорія обміну речовин. Том 1 Концептуалізація : 

Навч. посібник. - Київ-Полтава : Інтерсервіс, 2021. - 352 с. 
Анотація  

У монографії представлені міждисциплінарні узагальнення сучасних 

напрацювань світової науки у фундаментальних питаннях обміну 

енергії в живих біологічних системах, включаючи організм людини. 
 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

108123 

Дата реєстрації авторського права 

 
21.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Щолокова Вікторія Олександрівна 
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Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «CHAMELEON PHARM» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

CHAMELEON PHARM - це комплекс апаратно-програмних засобів, 

який призначений для автоматизації та оптимізації торгових процесів 

аптек, що мають розгалужену (в тому числі і розподілену географічно) 

структуру торгових точок. 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108124 

Дата реєстрації авторського права 

 
21.09.2021 

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

 

 

Азізова Катерина Михайлівна, Найденко Олексій Євгенович, 

Островський Денис Миколайович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Поняття митного регулювання та міжнародний 

аспект співробітництва» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Розглянуто питання митного регулювання як частини загального 

державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 

Проаналізовано поняття, що пов'язані з митною сферою, та їх визначення. 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108125 

Дата реєстрації авторського права 

 
21.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Коблянська Інна Ігорівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «Визначення 

оптимального місця розміщення регіональних полігонів видалення 

відходів з використанням метода центра ваги: приклад Сумської області» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Коблянська І. І. Визначення оптимального місця 

розміщення регіональних полігонів видалення відходів з використанням 

метода центра ваги: приклад Сумської області // Вісник Київського 

інституту бізнесу та технологій. - 2020. - № 2. - С. 11-22. 
Анотація  

Дослідження спрямоване на удосконалення методичної основи 

обґрунтування управлінських рішень щодо інфраструктури поводження 

з відходами та визначення оптимальних місць розміщення полігонів 

видалення відходів на території Сумської області. 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108126 

Дата реєстрації авторського права 

 
21.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Дубовик Ольга Юхимівна, Мартинюк Ірина Василівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Фіскальна ефективність митних платежів в Україні» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Стаття «Фіскальна ефективність митних платежів в Україні» 

присвячена вирішенню проблеми підвищення фіскальної ефективності 

митних платежів в Україні. Досліджено їх фіскальну значимість і 

еластичність. 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108127 

Дата реєстрації авторського права 

 
21.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Караган Інна Вікторівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір (поезія) 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Вірш «День» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Вірш «День» - це філософські роздуми автора про сенс життя. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108128 

Дата реєстрації авторського права 
 

21.09.2021 

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

 

Маляр Станіслав 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 «Television as a critical infrastructure of Ukraine» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Maliar Stanislav. Television as a critical infrastructure of 

Ukraine // Baltic rim economies. - 2019. - №. - Р. 36. 
Анотація  

Розкрито сучасний стан правового забезпечення захисту критичної 

інфраструктури України в сфері телебачення. Запропоновано віднести 

телевізійні канали до першої категорії критичної інфраструктури. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108129 

Дата реєстрації авторського права 
 

21.09.2021 

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

 

Маляр Станіслав 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 «Critical infrastructure: safety challenges»  

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Maliar Stanislav. Critical infrastructure: safety challenges // 

Baltic rim economies. - 2019. - № 4. - Р. 33. 
Анотація  

Розкрито сучасний стан економіко-правового забезпечення захисту 

критичної інфраструктури України. Обґрунтована необхідність 

прийняття спеціального законодавства для захисту критичної 

інфраструктури на території України. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108130 

Дата реєстрації авторського права 
 

22.09.2021 

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

 

Ерфан Халілі 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

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

твору (творів) 

 

 

Сценарій «Віллі Ворона» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Історія про самоідентифікацію людини в сучасному суспільстві. 

Головний герой, хлопчик Віллі, вирішує влаштуватися на роботу вороною 

в зоопарку. Але попереду багато випробувань, бо спочатку він має 

довести дорослим працівникам зоопарку, що він - справжня ворона. 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108131 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.09.2021 

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 «Амстердам» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

108132 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Прасол Дмитро Вікторович, Корнієнко Ірина Володимирівна, 

Чеканова Олена Сергіївна, Дрозд Ірина Володимирівна, Семенова 

Анастасія Юріївна, Толмачова Альбіна Олексіївна, Соломко Ірина 

Анатоліївна, Бавольська Оксана Володимирівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Книга «Практичний психолог в інклюзивно-ресурсному центрі. Блок 

«Молодший шкільний вік». Методичні рекомендації» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Прасол Д. В. Практичний психолог в інклюзивно-

ресурсному центрі (Блок «Молодший шкільний вік») : Методичні 

рекомендації / Д. В. Прасол, І. В. Корнієнко, О. С. Чеканова, І. В. Дрозд, 

А. Ю. Семенова, А. О. Толмачова, І. А. Соломко, О. В. Бавольська ;  

за заг. редакцією Д. В. Прасола. - Миколаїв : вид. Торубара В. В., 2021. - 

624 с. 
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Анотація  

Створено з метою озброєння читачів знаннями щодо особливостей 

реалізації професійної діяльності практичними психологами інклюзивно-

ресурсних центрів. 

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108133 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Яворський Дмитро Костянтинович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «Універсальний фреймворк для створення 

авіаційних тренажерів SolvAir» («SolvAir») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Фреймворк дозволяє швидко та якісно створювати: авіатренажери (в 

тому числі літаків, гвинтокрилів, безпілотних комплексів або 

диспетчерських центрів), штучний інтелект наземної і авіаційної 

техніки, офлайн-сервер карти будь-якої території земної кулі тощо. 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108134 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Вахлаков Олександр Юрійович, Горєлов Євгеній Михайлович, 

Хачитурян Олександр Григорович, Головешко Ніна Олександрівна, 

Борисюк Марина Миколаївна, Гаєвська Людмила Родіонівна, Максименко 

Василь Іванович, Настич Віктор Миколайович, Фурса Борис Дмитрович, 

Довгалюк Олександр Миколайович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Казенне підприємство спеціального приладобудування «Арсенал» 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Креслення 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Креслення «АЖИЮ.433724.012 СБ Элемент чувствительный лазерный 

ЭЧ-16» («ЭЧ-16») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Елемент чутливий лазерний для лазерних гіроскопів з периметром 16 см. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108135 

Дата реєстрації авторського права 
 

22.09.2021 

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

 

Вишегородських Василь Костянтинович 

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 «АRТ АЛЬБОМ» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Збірка включає: «Долина Исс», «Любовь есть Господь», «Остров надежды 

и любви», «Память и время», «Картины говорят». Музичний альбом у 

жанрі ART РОК. 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108136 

Дата реєстрації авторського права 
 

22.09.2021 

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

 

Джагінян Гаяне Аракелівна 

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 «Куди летить камінець?» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Напередодні нового року головна героїня намагається стрімголов 

заробити на бойлер, не звертаючи уваги на інші важливі проблеми. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108137 

Дата реєстрації авторського права 
 

22.09.2021 

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 «PC-Fortius» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Програмний продукт для вирішення завдань автоматизації роботи 

торговельних об'єктів, аптек, аптечних мереж в центральному офісі 

компанії. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108138 

Дата реєстрації авторського права 
 

22.09.2021 

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

 

Логунова Поліна Юріївна 

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) 
 

 

Збірка літературних письмових творів з ілюстраціями «Бесит Жир 

FOOD» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Збірка літературних письмових творів з ілюстраціями «Бесит Жир 

FOOD», яка складається зі збірки рецептів для сніданку «Завтрак с 

Полиной Логуновой», збірки рецептів для обіду «Обед с Полиной 

Логуновой», збірки рецептів для вечері «Ужин с Полиной Логуновой». 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108139 

Дата реєстрації авторського права 
 

22.09.2021 

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

 

Самсонова 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) 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «ТЕХНОЛОГИЯ 

РАБОТЫ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ И РЕШЕНИЮ ВНЕШНИХ КОНФЛИКТОВ 

с использованием положений «Теории ролевых систем Елены Самсоновой» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

108140 

Дата реєстрації авторського права 
 

22.09.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Самсонова 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) 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «ТЕХНОЛОГИЯ 

РОЛЕВОГО АНАЛИЗА ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ (СИТУАТИВНЫЙ 

АНАЛИЗ РОЛЕВОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ) с использованием положений 

«Теории ролевых систем Елены Самсоновой» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

108141 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Самсонова 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) 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «ПРИЕМЫ 

РОЛЕВОГО МАНИПУЛИРОВАНИЯ И ЗАЩИТЫ ОТ НИХ с 

использованием положений «Теории ролевых систем Елены Самсоновой» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108142 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Самсонова 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) 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «ЖИЗНЕННЫЕ 

КРИЗИСЫ И ТЕХНОЛОГИИ РАБОТЫ С НИМИ с использованием 

положений «Теории ролевых систем Елены Самсоновой» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

108143 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Самсонова 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) 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «ТЕХНОЛОГИЯ 

СОЗДАНИЯ И ВСТРАИВАНИЯ НОВОЙ РОЛИ В РОЛЕВУЮ 

СИСТЕМУ ЧЕЛОВЕКА с использованием положений «Теории ролевых 

систем Елены Самсоновой» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108144 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Самсонова Олена Володимирівна 

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 «ГРАФИЧЕСКАЯ 

МЕТАФОРА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РОЛЕВОЙ СТРУКТУРЫ 

ЛИЧНОСТИ В ТЕОРИИ РОЛЕВЫХ СИСТЕМ ЕЛЕНЫ САМСОНОВОЙ» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108145 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.09.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Самсонова Олена Володимирівна 

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 «ГРАФИЧЕСКАЯ 

МЕТАФОРА И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ «РОЛЬ» В ТЕОРИИ 

РОЛЕВЫХ СИСТЕМ ЕЛЕНЫ САМСОНОВОЙ» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108146 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.09.2021 

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

 

 

Самсонова Олена Володимирівна 

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 «ГРАФИЧЕСКИЕ 

СХЕМЫ ЖИЗНЕННЫХ ЦИКЛОВ НА ОСНОВЕ ТЕОРИИ РОЛЕВЫХ 

СИСТЕМ ЕЛЕНЫ САМСОНОВОЙ» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108147 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Савченко Валерія Олександрівна, Категоренко Максим 

Олександрович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 
 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 
 

 

Комп'ютерна програма «U Urbanist» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
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Анотація  

Комп'ютерна програма «U Urbanist» являє собою багатосторонню 

платформу, яка об'єднує між собою бізнес України та користувачів 

програми. Для бізнесу комп'ютерна програма є інноваційним 

комплексним маркетинговим інструментом, а для користувачів - 

соціальною мережею всіх закладів міста. 
 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

108148 

Дата реєстрації авторського права 

 
23.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Макаров Марк Анатолійович, Письменний Дмитро Петрович, 

Форостяний Андрій Володимирович 
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 «Теорія 

судових доказів» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Метою створення даного твору є вивчення в навчальному закладі 

дисципліни «Теорія судових доказів». В зазначеному курсі три теми, 

які складаються з лекційних матеріалів, мультимедійних презентацій, 

семінарських занять, а також питань для контролю та тестів. 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108149 

Дата реєстрації авторського права 

 
23.09.2021 

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

 

Антонюк Поліна Євгенівна, Антощук Андрій Олександрович, 

Вакулик Ольга Олексіївна, Запотоцький Андрій Петрович, Курилін 

Іван Ростиславович, Лісогор Віталій Григорович, Мировська Анна 

Всеволодівна, Патик Леся Леонідівна, Полях Анатолій Михайлович, 

Пясковський Вадим Валерійович, Саковський Андрій Анатолійович, 

Самодін Артем Володимирович, Семенов Віктор Васильович, 

Сокиран Федір Михайлович, Сорока Ірина Вікторівна, Чернявський 

Сергій Сергійович, Чорноус Юлія Миколаївна, Підвисоцький Валерій 

Валентинович 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

Національна академія внутрішніх справ 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір навчального характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Науковий твір «Мультимедійний навчальний підручник 

«Криміналістика» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
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Анотація  

Підготовлений посібник розроблений з урахуванням робочої програми 

з навчальної дисципліни «Криміналістика», яка викладається в 

Національній академії внутрішніх справ. Навчальний посібник містить 

навчальні, методичні та мультимедійні матеріали та розкриває зміст 

зазначеної навчальної дисципліни. 
 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

108150 

Дата реєстрації авторського права 

 
23.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Джужа Олександр Миколайович, Левченко Юрій Олександрович, 

Василевич Віталій Вацлавович, Миронюк Тетяна Василівна, Расюк 

Едуард Вікторович, Микитчик Андрій Васильович, Мозоль Станіслав 

Анатолійович, Кулакова Наталія Володимирівна, Поліщук Геннадій 

Сергійович, Іващенко Віта Олександрівна, Піщенко Геннадій 

Іванович, Підвисоцький Валерій Валентинович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Національна академія внутрішніх справ 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір навчального характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Мультимедійний навчальний посібник «Кримінологія» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Підготовлений навчальний посібник «Кримінологія» може 

використовуватися у навчальному процесі в цілому, зокрема на курсах 

підвищення кваліфікацій, та є вагомим внеском у теорію і практику 

запобігання корупції та корупційній злочинності держави. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108151 

Дата реєстрації авторського права 
 

23.09.2021 

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

 

Несен Ольга Олександрівна, Нагайник Тарас Григорович, Самодін 

Артем Володимирович, Чорний Микола Васильович, Чуприна Олена 

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

 

Національна академія внутрішніх справ 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір навчального характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Науковий твір «Мультимедійний навчальний посібник «Судова 

медицина та психіатрія» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Підготовлений посібник розроблений з урахуванням вимог робочої 

програми з навчальної дисципліни «Судова медицина та психіатрія», 
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яка викладається в Національній академії внутрішніх справ. Навчальний 

посібник містить навчальні, методичні та мультимедійні матеріали та 

розкриває зміст дисципліни. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

108152 

Дата реєстрації авторського права 
 

23.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Кравець Віталій Михайлович, Кумеда Тетяна Андріївна, Петрова 

Ганна Миколаївна, Підвисоцький Валерій Валентинович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Національна академія внутрішніх справ 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір навчального характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Науковий твір «Мультимедійний навчальний посібник «Професійна 

етика» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Посібник розроблений з урахуванням вимог навчальних програм 

дисципліни «Професійна етика», «Основи професійної етики», «Етичні 

стандарти діяльності поліцейських», «Етичні засади діяльності психолога», 

що викладаються для здобувачів вищої освіти Національної академії 

внутрішніх справ. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108153 

Дата реєстрації авторського права 
 

23.09.2021 

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

 

Пастух Ігор Дмитрович, Плугатир Максим Віталійович, Співак 

Марина Вікторівна, Желепа Світлана Петрівна, Колючий Сергій 

Миколайович 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

Національна академія внутрішніх справ 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір навчального характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Науковий твір «Мультимедійний навчальний підручник 

«Адміністративно-деліктні провадження в діяльності Національної 

поліції» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Посібник може використовуватися для підготовки та проведення 

занять з таких дисциплін як: «Алгоритм дії патрульних поліцейських 

у різних ситуаціях службової діяльності», «Адміністративна 

відповідальність та провадження у справах про адміністративні 

правопорушення», «Адміністративно-деліктне право». 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108154 

Дата реєстрації авторського права 

 
23.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Пастух Ігор Дмитрович, Плугатир Максим Віталійович, Дорогих 

Владилен Миколайович, Желепа Світлана Петрівна, Лукашенко 

Альона Анатоліївна, Лупало Олександр Анатолійович, Співак 

Марина 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 «Мультимедійний навчальний посібник «Концептуальні 

засади теорії управління» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Посібник планується використовувати при проведенні семінарських 

та практичних занять зі здобувачами ступеня вищої освіти магістра 

вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівня акредитації, працівниками 

Національної поліції, які проходять підвищення кваліфікації та під 

час їх самостійної підготовки. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108155 

Дата реєстрації авторського права 

 
23.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Андросюк Вячеслав Георгійович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Національна академія внутрішніх справ 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір навчального характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературно-письмовий твір учбового характеру «Методика «Діагностика 

схильності до виникнення станів психоемоційної напруженості» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Метою методики є опрацювання надійного і спрямованого інструментарію 

діагностики схильності особистості працівника Національної поліції 

України до конкретного стану психологічної напруженості на основі 

експериментально визначених апробованих критеріїв. 

 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

108156 

Дата реєстрації авторського права 
 

23.09.2021 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 67, 2021 

 

204 

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, Кобець 

Микола Вікторович, Комаринська Юлія Борисівна, Літвінова Олена 

Валеріївна, Мендус Сергій Іванович, Приходько Юрій Павлович, 

Примак Роман Миколайович, Саковський Андрій Анатолійович, 

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) 
 

 

Літературно-письмовий твір учбового характеру «Автоматизована 

інформаційно-довідкова система «Інспектор-криміналіст» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Опис системи, яка розроблена і призначена для формування інформаційно-

освітнього середовища, що створюють з використанням апаратно-

програмних засобів інформаційно-комунікаційних технологій та інших 

сучасних засобів навчання. 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108157 

Дата реєстрації авторського права 

 
23.09.2021 

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

 

 

Єрко Юрій 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 «Зображення персонажу 

«Жора» (Льодяник Жора) 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108158 

Дата реєстрації авторського права 

 
23.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Строітелев Станіслав Віталійович 

Повне ім'я або повне офіційне 

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

 

Літературний письмовий твір практичного характеру, похідний твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Опис правил гри «КРЫСИНЫЕ БЕГА IV» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Правила гри «КРЫСИНЫЕ БЕГА IV» 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108159 

Дата реєстрації авторського права 
 

23.09.2021 

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

 

Строітелев Станіслав Віталійович 

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) 
 

 

Збірка творів «Набір карток для гри «КРЫСИНЫЕ БЕГА IV» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Набір карток для гри «КРЫСИНЫЕ БЕГА IV» 
 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108160 

Дата реєстрації авторського права 
 

23.09.2021 

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

 

Логвіненко Ганна 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 «Філеропунктура у лікуванні мігрені» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

В роботі проведено порівняльну оцінку використання для профілактики 

розвитку мігренозних нападів філеропунктури та мікроголкотерапії. 
 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

108161 

Дата реєстрації авторського права 

 
23.09.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Плужник Андрій Васильович, Корсунська Марина 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 «Формування системи управління ризиками та загрозами 

економічної безпеки міста» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Плужник А. В., Корсунська М. Ю. Формування 

системи управління ризиками та загрозами економічної безпеки міста // 

Вопросы макроэкономики и социально-экономического развития. - 

2015. - № 5. - С. 106-109. 
Анотація  

Стаття присвячена теоретичному дослідженню системи управління 

ризиками та загрозами міста в забезпеченні економічної безпеки держави. 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108162 

Дата реєстрації авторського права 

 
23.09.2021 

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

 

 

Петруняк Марина Валентинівна, Рубель Вікторія Вікторівна, 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 «Application of grout slurries with the defecate addition for 

effective well cementing» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Petruniak M., Rubel V., Chevhanova V., Kulakova S. 

Application of grout slurries with the defecate addition for effective well 

cementing // Mining of Mineral Deposits. - 2021. - № 15. - P. 59-65. 
Анотація  

Метою статті є дослідження та обґрунтування доцільності рецептур 

цементних сумішей тампонажних розчинів із різним вмістом добавки 

«Дефекат» та їх ефективності використання при цементуванні пластів, 

схильних до поглинання цементного розчину, для попередження 

міжколонних перетоків. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108163 

Дата реєстрації авторського права 

 
23.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Воровка Маргарита Іванівна 

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

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «Науково-практичний 

семінар: «Недискримінаційний підхід як основа створення безпечного 

та інклюзивного середовища» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Науково-практичний семінар присвячено засвоєнню концептуальних 

засад та методик недискримінаційного навчання і виховання з метою 

створення недискримінаційного, безпечного, інклюзивного середовища 

закладу освіти. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

108164 

Дата реєстрації авторського права 
 

23.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Шарий Петро (псевдонім) 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру, похідний твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 
 

 

Книга «ДВА МИРА ... ЕДИНЫ ЕСТЬ В БОРЬБЕ ИЗВЕЧНОЙ ІІ 

ЧАСТЬ» («ДВА МИРА ІІ ЧАСТЬ») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Друга частина книги присвячена життю людини, його внутрішньому з 

головною його складовою - Душею, силі Роду, життю і смерті та написана 

на основі знань, зібраних автором. У ній висвітлена його точка зору на 

найважливіші питання, що впливають на стан і розвиток людини та її 

Душі. 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108165 

Дата реєстрації авторського права 

 
23.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Ковельська Антоніна Василівна, Лазарєва Олена Борисівна, Баннікова 

Римма Олексіївна, Шевчук 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) 

 

 

Науковий твір «ОСНОВНІ ВИМОГИ ЩОДО ВИКОНАННЯ 

КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ ФАХІВЦЯ (МАГІСТРА)» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Узагальнено вимоги до науково-дослідної роботи студентів у вищому 

навчальному закладі, надаються рекомендації з методології написання 

кваліфікаційної роботи магістрів. 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

108166 

Дата реєстрації авторського права 
 

23.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Пєвнєв Віталій Юрійович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір, складений твір, фотографічний твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 
 

 

Складений твір «KAKTUS - руководство по использованию фирменного 

стиля» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

108167 

Дата реєстрації авторського права 

 
23.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Руденко Ігор Борисович, Ларкіна Світлана Олександрівна, Волошина-

Андрашко Інга Олександрівна 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір, фотографічний твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір практичного характеру «Проект 

протоколов лечения осложнений при выполнение эстетических 

манипуляций» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

108168 

Дата реєстрації авторського права 
 

23.09.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Пальшкова Ірина Олександрівна, Балакірєва Вікторія Анатоліївна, 

Скоромна Маріанна Володимирівна, Шпаляренко Юлія 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 «Analysis of the Problem on Preparing 

Future Primary School Teachers for the Organization of Pupils' Labor 

Training» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

108169 

Дата реєстрації авторського права 
 

23.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Пальшкова Ірина Олександрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 
 

 

Літературний письмовий твір «ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ 

УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ВИКЛИКІВ СЬОГОДЕННЯ» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Стаття присвячена дослідженню теоретичних основ підготовки майбутніх 

учителів початкових класів у межах концептуальних засад Нової 

української школи. 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

108170 

Дата реєстрації авторського права 

 
23.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Пальшкова Ірина Олександрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір «ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ 

ШКОЛИ В УМОВАХ СУЧАСНОГО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У статті розглянуті питання формування професійної компетентності 

майбутніх вчителів початкових класів в умовах сучасного закладу 

вищої освіти. 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

108171 

Дата реєстрації авторського права 
 

23.09.2021 

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

 

Карпенко Роман 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) 
 

 

Науковий твір «Проблеми розмежування поруки та майнової поруки: 

теорія та судова практика» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Карпенко Р. В. Проблеми розмежування поруки та 

майнової поруки: теорія та судова практика // Науковий вісник 

Херсонського державного університету. - 2017. - № 1. - С. 76-80. 
Анотація  

Стаття присвячена огляду й вирішенню актуальних питань судової 

практики, пов'язаних із застосуванням договору поруки. Проведено 

аналіз літератури, чинного цивільного законодавства України та 

практики його застосування. 
 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108172 

Дата реєстрації авторського права 
 

23.09.2021 

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

 

Карпенко Роман 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) 
 

 

Науковий твір «Організація дистанційної форми навчання в системі 

МВС України: проблеми та перспективи» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Карпенко Р. В. Організація дистанційної форми 

навчання в системі МВС України: проблеми та перспективи // 

Теоретичний аналіз та наукові дослідження юридичної науки у  

ХХІ столітті. - 2021. - С. 11-14. 
Анотація  

Тези присвячено аналізу сучасного стану організації освітнього процесу у 

закладах вищої освіти зі специфічними умовами навчання в умовах 

карантинних заходів. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108173 

Дата реєстрації авторського права 
 

23.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Карпенко Роман 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) 

 

 

Науковий твір «Історичні передумови впровадження медіації в 

Україні та інших державах» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Карпенко Р. В. Історичні передумови впровадження 

медіації в Україні та інших державах // Підприємництво, господарство 

і право. - 2020. - № 4. - С. 28-36. 
Анотація  

Стаття присвячена проблемам відсутності адекватних форм примирення, 

що призводить до перевантаження судів, а судовий процес перетворюється 

в досить дорогу «тяганину», оскільки провадження в багатьох справах 

інколи навмисно затягуються на тривалий час. 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108174 

Дата реєстрації авторського права 

 
23.09.2021 

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

 

 

Карпенко Роман 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) 

 

 

Науковий твір «Права членів сім'ї власника житла на користування 

цим житлом» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Карпенко Р. В. Права членів сім'ї власника житла на 

користування цим житлом // Актуальні проблеми вітчизняної 

юриспруденції. - 2018. - № 1. - С. 77-80. 
Анотація  

У статті досліджуються загальні підстави виникнення речових прав 

користування житлом членами сім'ї власника та конкретні юридичні 

факти: договір, судове рішення, в силу заповіту й закону.  

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108175 

Дата реєстрації авторського права 

 
23.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Затуловський Семен Нухимович 
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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) 

 

 

П'єса «НАБЛЮДАТЕЛЬ» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

108176 

Дата реєстрації авторського права 

 
23.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Карпенко Роман 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) 

 

 

Науковий твір «Правова природа спадкового договору: теорія та 

практика» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Карпенко Р. В. Правова природа спадкового договору: 

теорія та практика // Право і суспільство. - 2017. - № 5. - С. 60-63. 
Анотація  

Стаття присвячена дослідженню інституту спадкового договору у 

цивільному праві України. У статті висвітлено правову природу 

спадкового договору та запропоновано його місце у системі договорів. 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108177 

Дата реєстрації авторського права 

 
23.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Дудюк Володимир Степанович, Леськів Галина Зеновіївна, 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 «Формування критеріїв економічного стимулювання 

екологічної безпеки» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Дудюк В. С., Леськів Г. З., Гобела В. В. Формування 

критеріїв економічного стимулювання екологічної безпеки // 

Науковий вісник. - 2017. - № 2. - С. 43-51. 
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Анотація  

Обґрунтовано необхідність створення ефективного механізму економічного 

стимулювання екологічної безпеки в Україні. Трактовано поняття 

«економічній механізм стимулювання екологічної безпеки» та його 

головні критерії. 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108178 

Дата реєстрації авторського права 

 
23.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Бастріков Євген Максимович, Бітько Наталія Георгіївна 

Повне ім'я 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-то пошло не так» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108179 

Дата реєстрації авторського права 

 
23.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Петров Вячеслав Васильович, Корючин Андрій Андрійович, Шанойло 

Семен Михайлович, Косяк Ігор Васильович, Єгупова Людмила 

Іванівна, Батанова Тетяна Олександрівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Інститут проблем реєстрації інформації Національної академії наук 

України, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Складений твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Збірка музичних фольклорних творів «Historical Collection of Jewish 

Musical Folklore 1912-1947 Volume 12 «Moisei Beregovskii's Last 

Expeditions to the Towns and Villages of Ukraine (1940-1946)»  
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

В збірці представлені записи фольклору воєнного часу від колишніх 

ув'язнених єврейських концтаборів та гетто. Записи зроблені Мойсеем 

Береговським під час післявоєнних експедицій до місць колишніх 

єврейських гетто у Чернівцях і містечках Вінницької області. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108180 

Дата реєстрації авторського права 
 

23.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Петров Вячеслав Васильович, Крючин Андрій Андрійович, Шанойло 

Семен Михайлович, Косяк Ігор Васильович, Єгупова Людмила 

Іванівна, Батанова Тетяна Олександрівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

Інститут проблем реєстрації інформації Національної академії наук 

України, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського 
Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Складений твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Збірка музичних фольклорних творів «Historical Collection of Jewish 

Musical Folklore 1912-1947 Volumes 10-11 «Cantorial Compositions and 

Yiddish Folk Songs from the Аn-ski Expeditions (1912-1914)» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

В збірці представлені записи єврейського музичного фольклору, 

записані дослідником Ан-Ським під час етнографічних експедицій, які 

представляють єврейські музичні традиції в поселеннях Російської 

імперії з акцентом на Поділлі та Волинській губернії. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108181 

Дата реєстрації авторського права 
 

23.09.2021 

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

 

Годованець Ірина Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір практичного характеру «Спосіб 

корекції жіночої фігури» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Твір присвячений огляду способу корекції жіночої фігури, який 

включає виявлення конституційних фіброзно-жирових утворень 

шляхом візуального та пальпаторного огляду і подальше ручне 

інтенсивне їх розминання та руйнування. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108182 

Дата реєстрації авторського права 
 

23.09.2021 

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

 

 

Іванкін Олександр Миколайович, Маляренко Володимир Іванович 
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Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

Український науково-дослідний інститут спеціальної техніки та 

судових експертиз Служби безпеки України 
Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Креслення 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Креслення виробу «Кар'єр МЗ-1» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108183 

Дата реєстрації авторського права 
 

23.09.2021 

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

 

Куприненко Руслана Вікторівна 

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 «Гайд 

поліграфічної продукції для майстрів beauty-сфери» («Beauty чек») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Гайд для майстрів манікюру, педикюру, шугарингу, лешмейкерів, 

перукарів-колористів, подологів тощо, в якому представлена покрокова 

інструкція надання послуги, визначення цін і підбору косметики для 

особливостей організму. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108184 

Дата реєстрації авторського права 
 

23.09.2021 

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

 

Смірнова Ольга Валентинівна 

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 «Біоорганічна хімія» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Лекції для студентів 1-го курсу медичного університету факультетів 

медичного, стоматологічного і медичної психології. 
 
 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 67, 2021 

 

216 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108185 

Дата реєстрації авторського права 
 

23.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Мерзлікін Вячеслав Геннадійович 

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 «ВАНТАЖІВКА» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108186 

Дата реєстрації авторського права 

 
23.09.2021 

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

 

 

Бабак Тетяна Геннадіївна, Биканов Сергій Миколайович, 

Пономаренко Євгенія Дмитрівна 
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) 

 

 

Стаття «Застосування методів пінч-аналізу для підвищення 

енергоефективності ректифікаційної установки» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Для підвищення енергоефективності процесу ректифікації суміші 

метанол-вода було запропоновано проект модернізації мережі 

теплообмінного обладнання ректифікаційної установки. Було 

проведено екстракцію даних процесу, побудовано складені криві 

теплових потоків, визначено недоліки в рекуперації тепла. 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

108187 

Дата реєстрації авторського права 

 
23.09.2021 

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

 

 

Бісик Сергій Петрович, Давидовський Леонід Сергійович, 

Сливінський Олексій Анатолійович, Миронов Ярослав Анатолійович, 

Арістархов Олег Михайлович 
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 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Науковий твір «Рекомендації щодо виготовлення та встановлення 

захисних протикумулятивних екранів решітчастої конструкції на 

бойові броньовані машини (танки, БМП, БТР, БРДМ та ін.)» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Наведені рекомендації щодо виготовлення та встановлення захисних 

протикумулятивних екранів решітчастої конструкції на бойові 

броньовані машини (танки, БМП, БТР, БРДМ тощо). Описані габаритні 

розміри чарунки захисного екрана та технічні рішення, які дозволяють 

значно підвищити ефективність екрана. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108188 

Дата реєстрації авторського права 
 

23.09.2021 

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

 

Рижухін Михайло Володимирович, Довгий Станіслав 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 «Програмний комплекс SONET» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108189 

Дата реєстрації авторського права 
 

23.09.2021 

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

 

Гуменюк Микола 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 «Респіраторний цитопротектор» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

В статті розглядається застосування нового інгаляційного препарату 

ЕКТОБРІС (ECTOBREATH) як респіраторного цитопротектора. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108190 

Дата реєстрації авторського права 
 

23.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Клочко Альона Миколаївна, Болотіна Анна Олексіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Стаття «Кримінальні правопорушення у сфері захисту прав інтелектуальної 

власності в умовах реформування судової системи України» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Стаття присвячена з'ясуванню поняття «Кримінальні правопорушення 

проти прав інтелектуальної власності», окремим питанням кваліфікації 

зазначених правопорушень визначено місця кримінальних 

правопорушень проти прав інтелектуальної власності в структурі 

Кримінального Кодексу України. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108191 

Дата реєстрації авторського права 

 
23.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Курьянович Олександр 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 «Equinox» («EQX») 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Програма розроблена для електронного опрацювання успішності 

студентів. Містить необхідні модулі для розмежування прав користувачів. 

Дозволяє створювати базу даних здобувачів освіти, ділити їх на групи 

та підгрупи, створювати електронні журнали різного формату з 

необхідною кількістю занять. 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

108192 

Дата реєстрації авторського права 
 

24.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Панченко Михайло Сергійович 
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Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір, створений для кіно 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Розгорнутий синопсис повнометражного ігрового художнього фільму 

«F.О.М.О.»/«Ф.О.М.О.» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Коли компанія успішного бізнесмена і винороба Давида Барко оголошує 

про вибір бренд-амбасадора для свого нового вкрай амбіційного проекту, 

ТОП блогери Торі і Бібі вступають у запеклу боротьбу, ставки в якій - 

медіа-кар'єра обох. Головною ж претенденткою на здобуття цього 

контракту стає Надін. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108193 

Дата реєстрації авторського права 
 

24.09.2021 

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

 

Панкратова Вікторія Олегівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 
 

 

Наукова стаття «ЗАБОРОНА ЗВОРОТНОЇ ДІЇ НОРМАТИВНО-

ПРАВОВИХ АКТІВ ЯК ПРОЯВ СТАБІЛЬНОСТІ ЗАКОНОДАВСТВА» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Панкратова В. О. Заборона зворотної дії нормативно-

правових актів як прояв стабільності законодавства // Вчені записки 

Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. 

Серія: Юридичні науки. - 2020. - Том 31 (70) № 6. - С. 1-6. 
Анотація  

Стаття присвячена компетентному принципу заборони зворотної дії 

закону. Проаналізовано підходи до визначення зворотної дії закону та 

зроблено висновок, що в їх основі лежить думка про дію нормативно-

правового акта на правовідносини, що виникли до набрання ним 

чинності, але з моменту виникнення відносин. 
 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108194 

Дата реєстрації авторського права 
 

24.09.2021 

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

 

Панкратова Вікторія 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 «ВИМОГИ ДО СУДОВОГО РІШЕННЯ, ЩО 

ВИПЛИВАЮТЬ ІЗ ПРИНЦИПУ ПРАВОВОЇ ВИЗНАЧЕНОСТІ: 

ПРАКТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Панкратова В. О. Вимоги до судового рішення, що 

випливають із принципу правової визначеності: практика Європейського 

суду з прав людини // Право і суспільство. - 2019. - № 2. - С. 242-247. 
Анотація  

Проведений аналіз змісту принципу правової визначеності, досліджені 

особливості та сфера його застосування в практиці Європейського 

суду з прав людини. Як висновок обґрунтовується необхідність 

дослідження принципу правової визначеності, оскільки являє собою 

сукупність вимог до судового рішення. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

108195 

Дата реєстрації авторського права 
 

24.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Панкратова Вікторія Олегівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Наукова стаття «ТОЧНІСТЬ ЯК ВИМОГА ДО ЗМІСТУ НОРМАТИВНО-

ПРАВОВОГО АКТА» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Панкратова В. О. Точність як вимога до змісту 

нормативно-правового акта // Прикарпатський юридичний вісник. - 

2019. - Випуск 4 (29). Том 1. - С. 43-47. 
Анотація  

У статті аналізується така вимога до змісту нормативно-правового 

акта як точність. Стверджується, що визначеність права покликана 

забезпечити ефективне правове регулювання та гарантувати єдиний 

для всіх правопорядок. 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108196 

Дата реєстрації авторського права 

 
24.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Панкратова Вікторія Олегівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Наукова стаття «ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ ПРАВА ЯК ДЖЕРЕЛО 

ПРАВА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Панкратова В. О. Загальні принципи права як 

джерело права Європейського Союзу // Правові горизонти. - 2021. - 

Том 14, № 2. - С. 111-118. 
Анотація  

Стаття присвячена дослідженню загальних принципів права як 

джерела права Європейського Союзу. Визначено, що важливим 

джерелом права ЄС є загальні принципи права, зміст яких встановлює 

суд шляхом аналізу права держав-членів на предмет наявності в 

ньому спільних принципів. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

108197 

Дата реєстрації авторського права 
 

24.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Малишко Володимир Анатолійович, Віровець Антон Вікторович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 
 

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Музичний твір з текстом «Fate» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108198 

Дата реєстрації авторського права 
 

24.09.2021 

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

 

Семенко Олександр Ігорович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Музичний твір без тексту, складений твір, усний твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Збірка усних творів (частини 70-95) «Базовый курс программирования 

на С++» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108199 

Дата реєстрації авторського права 

 
24.09.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Світлана Стішова (псевдонім) 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір (поезія), складений твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Збірка віршів «Дар» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Стишова С. С. (Кондрат Светлана Степановна) Дар : 

сборник стихов / С. С. Стишова. - Киев : ТОВ «7БЦ», 2021. - 262 с. 
Анотація  

 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108200 

Дата реєстрації авторського права 

 
24.09.2021 

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

 

 

Твердохлібова Яніна Миколаївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Твір образотворчого мистецтва «Вінсент» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

108201 

Дата реєстрації авторського права 
 

24.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Твердохлібова Яніна Миколаївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 
 

 

Твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 
 

 

Твір образотворчого мистецтва «Полин» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108202 

Дата реєстрації авторського права 

 
24.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Твердохлібова Яніна Миколаївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Твір образотворчого мистецтва «Риба-ніч» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108203 

Дата реєстрації авторського права 

 
24.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Твердохлібова Яніна Миколаївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Твір образотворчого мистецтва «Гамлет» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108204 

Дата реєстрації авторського права 

 
24.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Твердохлібова Яніна Миколаївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Твір образотворчого мистецтва «Чертоги розуму» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108205 

Дата реєстрації авторського права 

 
24.09.2021 

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) 

 

 

Конспект лекцій «Системний аналіз довкілля: конспект лекцій (для 

студентів 2 курсу всіх форм навчання першого (бакалаврського) рівня 

спеціальності 101 - Екологія)» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

В роботі розглянуто поняття екосистеми в межах більш загального 

уявлення о системах. Визначені основні параметри і властивості 

систем. Надані основні принципи і компоненти системного підходу.  

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108206 

Дата реєстрації авторського права 

 
24.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Бондаревич Ірина Миколаївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Навчальна програма дисципліни «Інтелектуальна 

безпека» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Вперше розроблено навчальну програму дисципліни «Інтелектуальна 

безпека». Розроблено відповідний курс лекцій в періоди 2016-2017, 

2018-2019, 2020-2021 рр. для студентів Запорізького національного 

технологічного університету освітнього ступеня бакалавр, галузь знань 

07«Управління та адміністрування». 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108207 

Дата реєстрації авторського права 
 

24.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

LUCAS (псевдонім) 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «DCOLLPROG» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108208 

Дата реєстрації авторського права 

 
27.09.2021 

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

 

 

Миронова 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) 
 

 

Навчально-методичний посібник «Нова українська школа: особливості 

організації освітнього процесу учнів початкової школи в інклюзивних 

класах» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Миронова С. П. Нова українська школа: особливості 

організації освітнього процесу учнів початкової школи в інклюзивних 

класах : навчально-методичний посібник. - Тернопіль : Астон, 2020. - 

176 с. 
Анотація  

Посібник розкриває підходи Нової української школи до організації 

освітнього процесу в інклюзивних класах. У посібнику висвітлено 

теоретичні засади інклюзивного навчання як складової Нової української 

школи; практичні аспекти психолого-педагогічного супроводу дітей з 

особливими освітніми потребами. 
 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108209 

Дата реєстрації авторського права 
 

27.09.2021 

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

 

Миронова Світлана Петрівна, Буйняк Мар'яна 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) 

 

 

Навчальний посібник «Професійна діяльність та особистість 

корекційного педагога» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Миронова С. П., Буйняк М. Г. Професійна діяльність 

та особистість корекційного педагога : навчальний посібник. - 

Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Подільський національний 

університет імені Івана Огієнка, 2020. - 136 с. 
Анотація  

У посібнику вміщено матеріали для навчальної роботи студентів з 

відповідної дисципліни: навчальна програма, короткі тексти лекцій, 

плани практичних і лабораторних занять, рекомендації до самостійної 

роботи здобувачів вищої освіти.  
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

108210 

Дата реєстрації авторського права 

 
27.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Миронова Світлана Петрівна, Докучина 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) 

 

 

Навчальний посібник «Самостійна робота студентів з підготовки до 

підсумкової атестації за спеціальністю 016 Спеціальна освіта» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Миронова С. П., Докучина Т. О. Самостійна робота 

студентів з підготовки до підсумкової атестації за спеціальністю 016 

Спеціальна освіта : навчальний посібник. - Кам'янець-Подільський : 

Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 

2019. - 132 с.  
Анотація  

У посібнику вміщено методичні рекомендації з підготовки бакалаврів 

спеціальності 016 Спеціальна освіта до підсумкової атестації; навчальний 

матеріал з психології дитини з інтелектуальними порушеннями, 

корекційної психопедагогіки, педагогіки інклюзивної освіти. 

 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

108211 

Дата реєстрації авторського права 
 

27.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Матюшенко Іван Іванович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 
 

 

Комп'ютерна програма 
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Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «lMolot» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Мобільний додаток сайту imolot.com.ua, що є платформою онлайн-

оголошень щодо покупки, продажу або обміну товарами та послугами. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

108212 

Дата реєстрації авторського права 
 

27.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Сластьоненко Оксана Олександрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 
 

 

Наукова стаття «Теоретичні засади реалізації фінансової безпеки 

держави» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Сластьоненко О. О. Теоретичні засади реалізації 

фінансової безпеки держави // Ірпінський юридичний часопис. - 2020. - 

Випуск 1 (5). - С. 116-122. 
Анотація  

У статті проаналізовано основні принципи, які враховуються при 

формуванні основних елементів правового забезпечення фінансової 

безпеки держави. Зроблено висновок, що з метою практичного застосування 

реалізація фінансової безпеки держави базується на дотриманні 

національного законодавства. 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108213 

Дата реєстрації авторського права 

 
27.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Нікітенко Олександр Іванович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Монографія «Прозрение, или взгляд на мир из пирамиды» Том 3» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Третій том монографії під назвою «Філософія здорового глузду про 

Світостворення» є логічним продовженням першого та другого томів 
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монографії і містить матеріали філософського осмислення поняття 

«Сутність людини Розумної» як невід'ємної частини нашого Всесвіту 

та Земного світу, а також її Душі. 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

108214 

Дата реєстрації авторського права 

 
27.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Нікітенко Олександр Іванович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Монографія «Прозрение, или взгляд на мир из пирамиды» Том 2» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Другий том монографії під назвою «Філософія здорового глузду про 

Світостворення» є логічним продовженням першого тому монографії і 

містить матеріали філософського осмислення нової парадигми наших 

уявлень про Світостворення, будову нашого земного світу і світу зірки 

під назвою «Сонце». 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

108215 

Дата реєстрації авторського права 
 

27.09.2021 

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

 

Серкевич Ірина Ростиславівна, Броневицька Оксана Михайлівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Стаття «Аналіз психологічної структури жіночої злочинності» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108216 

Дата реєстрації авторського права 
 

27.09.2021 

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

 

Серкевич Ірина Ростиславівна 
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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 «Поняття посадової особи і особливості відповідальності за 

посадові злочини: зарубіжний досвід» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108217 

Дата реєстрації авторського права 
 

27.09.2021 

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

 

Серкевич Ірина Ростиславівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Стаття «Спеціальна конфіскація в системі заходів кримінально-

правового впливу» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108218 

Дата реєстрації авторського права 
 

27.09.2021 

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

 

Куріненко Володимир Леонідович, Палій Аліса Олегівна, Фокас Ольга 

Андріївна, Чхаїдзе Давид Мевлудович, Шараєвська Олена Ігорівна 
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. Боржники комунальних підприємств» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Комп'ютерна програма призначена для автоматизації процесів збирання, 

зберігання, обліку, пошуку і узагальнення інформації щодо боржників 

комунальних підприємств територіальної громади. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108219 

Дата реєстрації авторського права 
 

27.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Ісаєнко Галина Леонідівна 

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 виконання лабораторних робіт з фізики для студентів, що 

навчаються за спеціальностями 121 «Інженерія програмного забезпечення», 

122 «Комп'ютерні науки» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Методичні вказівки містять лабораторні роботи для студентів, що 

навчаються за спеціальностями 121 «Інженерія програмного забезпечення», 

122 «Комп'ютерні науки». Вони містять інструкції до 7 лабораторних 

робіт з механіки, молекулярної фізики, електрики та магнетизму. 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

108220 

Дата реєстрації авторського права 
 

27.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Ісаєнко Галина Леонідівна 

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 виконання лабораторних робіт з фізики для студентів, що 

навчаються за спеціальностями 101 «Екологія», 183 «Технології захисту 

навколишнього середовища» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Методичні вказівки містять лабораторні роботи для студентів, що 

навчаються за спеціальностями 101 «Екологія», 183 «Технології 

захисту навколишнього середовища». Вони містять інструкції до  

8 лабораторних робіт з механіки, молекулярної фізики, електрики та 

магнетизму. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

108221 

Дата реєстрації авторського права 
 

27.09.2021 
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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 «РЕГІОНАЛЬНА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА 

СИСТЕМА ЯК КАТЕГОРІЯ ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

У статті розкрито роль системного підходу в сучасних регіональних 

дослідженнях, його сутність та особливості прояву в сучасних умовах. 

Досліджено основні засади системної організації регіону. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

108222 

Дата реєстрації авторського права 
 

27.09.2021 

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 «ПІДХОДИ ДО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ЯК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ 

СИСТЕМИ» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Стаття присвячена дослідженню підходів до управління розвитком 

національної економіки. Обґрунтовано необхідність управління 

розвитком національної економіки в сучасних умовах. 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108223 

Дата реєстрації авторського права 

 
27.09.2021 

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 «РОЗРОБЛЕННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У статті розглянуто один із найважливіших етапів управління 

розвитком національної економіки - розроблення стратегії розвитку. 

Розглянуто послідовність розроблення стратегії розвитку національної 

економіки та її основні елементи. 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108224 

Дата реєстрації авторського права 

 
27.09.2021 

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 «ЗОВНІШНІ ФАКТОРИ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ ТА 

МЕТОДИ ЇХ ДОСЛІДЖЕННЯ» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

В статті розглянуто розвиток соціально-економічних систем як складну 

науковою категорією, що потребує всебічного вивчення, досліджено 

сутність зовнішнього середовища, наведено перелік факторів впливу 

зовнішнього середовища регіону, побудовано мережеві зв'язки зовнішнього 

і внутрішнього середовища. 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108225 

Дата реєстрації авторського права 

 
27.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Решетовський Володимир Володимирович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Пісня «Соняшне світло» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108226 

Дата реєстрації авторського права 
 

27.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Лисенко Андрій Миколайович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір, створений для телебачення 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір «Авторська телепрограма журналістських 

розслідувань «Остання крапля» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Авторська телепрограма журналістських розслідувань спрямована на 

викриття фактів: хабарництва, підкупу чиновників, незаконного обороту 

заборонених речовин, товарів, продукції військового та подвійного 

призначення, розкрадання державних коштів, неправосудних рішень, 

загрози безпеці громадян. 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

108227 

Дата реєстрації авторського права 

 
27.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Остріковський Андрій Олександрович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір, створений для кіно 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Сценарій художнього короткометражного фільму «Баланс білого» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Головний герой працює «Балансом білого» на знімальних майданчиках. 

Для нього майже не існує інших кольорів, вся його квартира зроблена 

в білих тонах, в гардеробі на тремпелях у нього висить величезна 

кількість однакових білих футболок, навіть дівчина його блондинка. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108228 

Дата реєстрації авторського права 

 
27.09.2021 

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

 

 

Гнатенко Андрій Геннадійович 

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

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір, створений для кіно 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Сценарій повнометражного документального фільму «Королівські 

перегони - київський слід» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

За майже 100 років свого життя, герцог Единбурзький взяв участь 

майже у всіх ключових подіях європейської історії і вплинув на 

відносини між найвпливовішими державами. Навіть вороже 

налаштований і суворий СРСР потрапив під його чарівність. 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

108229 

Дата реєстрації авторського права 

 
27.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Буду Кетіладзе 

Повне ім'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 «Кіт» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Малюнок «Кіт» складається із фантазійно виконаного зображення 

кота з вусами, що стоїть в одязі та в шапці, з лапами, що засунуті в 

кармани.  
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108230 

Дата реєстрації авторського права 
 

27.09.2021 

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

 

Чубань Вікторія Сергіївна, Крічкер Ольга Юхимівна, 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) 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «Problems and 

further development of functioning of specialized anti-corruption agencies 

(Проблеми та напрямки удосконалення функціонування спеціалізованих 

антикорупційних органів)» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Chuban V., Krichker O., Pasynchuk K. Problems and 

further development of functioning of specialized anti-corruption agencies 
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(Проблеми та напрямки удосконалення функціонування спеціалізованих 

антикорупційних органів) // Економіка. Фінанси. Право. - 2020. - № 9. - 

С. 37-40. 
Анотація  

У статті проаналізовано діяльність деяких спеціалізованих антикорупційних 

органів. Виокремлено пріоритетні напрями вдосконалення діяльності 

спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Національного 

антикорупційного бюро України. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108231 

Дата реєстрації авторського права 
 

27.09.2021 

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

 

Чубань Вікторія Сергіївна, Обрусна Світлана Юріївна, Іванова 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 «Проблеми 

адміністративно-правового забезпечення електронного суду в Україні 

в умовах пандемії Covid-19» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Чубань В. С., Обрусна С. Ю., Іванова І. В. Проблеми 

адміністративно-правового забезпечення електронного суду в Україні 

в умовах пандемії Covid-19 // Юридичний науковий електронний 

журнал. - 2020. - № 4. - С. 196-199. 
Анотація  

У статті проаналізовано специфіку недоліків і прогалин інформаційно-

правового забезпечення господарських процесуальних відносин в 

Україні. Визначено перелік проблем інформаційно-правового забезпечення 

господарських процесуальних відносин. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108232 

Дата реєстрації авторського права 
 

27.09.2021 

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

 

Чубань Вікторія Сергіївна, Крічкер Ольга Юхимівна, 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) 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «Economic and 

legal due diligence of the allocation of on-budget expenditures for the SES 

of Ukraine (Економіко-правовий аналіз розподілу видатків державного 

бюджету України для ДСНС України)» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Chuban V., Krichker O., Pasynchuk K.  Economic and 

legal due diligence of the allocation of on-budget expenditures for the SES 
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of Ukraine (Економіко-правовий аналіз розподілу видатків державного 

бюджету України для ДСНС України) // Економіка. Фінанси. Право. - 

2020. - № 6/1. - С. 10-13. 
Анотація  

У статті порушено проблему економіко-правового аналізу розподілу 

видатків державного бюджету України для Державної служби України 

з надзвичайних ситуацій. 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108233 

Дата реєстрації авторського права 

 
27.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Чубань Вікторія Сергіївна, Горбаченко Юрій Миколайович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «Еколого-економічні 

наслідки пожеж у природних екосистемах» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Чубань В. С., Горбаченко Ю. М. Еколого-економічні 

наслідки пожеж у природних екосистемах // Центральноукраїнський 

науковий вісник. Економічні науки. - 2019. - Вип. 2 (35). - С. 62-69. 
Анотація  

У статті проаналізовано сучасні тенденції виникнення пожеж у природних 

екосистемах, які призводять до істотних економічних втрат і негативних 

екологічних наслідків та є небезпечним явищем у довкіллі, що в свою 

чергу призводить до дестабілізації сталого розвитку.  

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108234 

Дата реєстрації авторського права 

 
27.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Овсянніков Вячеслав Георгійович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Музичний твір без тексту 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Пісня «Теплі ночі» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108235 

Дата реєстрації авторського права 
 

27.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Стеганцев Максим 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) 

 

 

Науково-фантастичний роман «Еволюція Recycler» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Recycler - комп'ютерний вірус, що містичним чином вивільнився з 

комп'ютера, і знайшов матеріальну оболонку. Він починає рости, 

розвиватися і поширюватися. Їжею для нього є метал, а знаннями - 

інформація з мережі Інтернет, яку він захоплює, так само як стільниковий 

зв'язок і інші цифрові джерела зв'язку. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

108236 

Дата реєстрації авторського права 
 

27.09.2021 

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

 

Грималюк Тарас Володимирович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір, створений для кіно 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Сценарій документального короткометражного фільму «ЕТНОФОНІЯ. 

Феномен українського багатоголосся» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108237 

Дата реєстрації авторського права 
 

27.09.2021 

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

 

Знаменська Іванна Владиславівна, Бєляєва Олена Миколаївна, 

Пісоцька Олена Олександрівна, Гаврильєва Ксенія Григорівна 
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) 

 

 

Підручник «Medical English» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Medical English = Медична англійська мова : підручник / 

Знаменська І. В., Бєляєва О. М., Пісоцька О. О., Гаврильєва К. Г. - 

Вінниця : Нова Книга, 2020. - 264 с. 
Анотація  

Підручник призначений для студентів ЗВО, які здійснюють підготовку 

фахівців галузі знань 22 «Охорона здоров'я» на другому (магістерському) 

рівні вищої освіти. 
 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108238 

Дата реєстрації авторського права 
 

27.09.2021 

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

 

Таранець Олександр Миколайович, Кісліцин Андрій Миколайович, 

Варава Вячеслав Васильович, Вода Юрій Леонідович 
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 з оцінювання 

ефективності збору та обробки розвідувальних відомостей на пункті 

управління артилерійською розвідкою» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Описана методика з оцінювання ефективності збору та обробки 

розвідувальних відомостей на пункті управління артилерійською 

розвідкою, яка дозволяє підвищити ефективність вогневого ураження 

противника. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108239 

Дата реєстрації авторського права 
 

27.09.2021 

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

 

Менджул 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 «Умови правомірності медичних досліджень за участі людини» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Менджул М. В. Умови правомірності медичних досліджень 

за участі людини // Медичне право. - 2021. - № 1 (27). - С. 69-77. 
Анотація  
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108240 

Дата реєстрації авторського права 
 

27.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Рома Валерій Вікторович, Степова 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) 

 

 

Навчальний посібник для вивчення дисципліни «Моніторинг довкілля» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Навчальний посібник для вивчення дисципліни 

«Моніторинг довкілля» для студентів напряму підготовки 6.040106 

«Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване 

природокористування» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр». - 

Полтава : ПолтНТУ, 2016. - 117 с. 
Анотація  

Посібник підготовлено на кафедрі прикладної екології та 

природокористування Полтавського національного технічного 

університету імені Юрія Кондратюка. Призначений для студентів, які 

навчаються за спеціальностями 101 «Екологія», 183 «Технологія 

захисту навколишнього середовища». 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108241 

Дата реєстрації авторського права 

 
27.09.2021 

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 авторського проекту «RprojectX» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Авторський проект щодо ІТ безпеки пішоходів (людей з обмеженими 

можливостями), ІТ паркування, ІТ бронювання паркомісця, ІТ 

туризму та технології ІТ маркування ємності за допомогою лазера. 

 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

108242 

Дата реєстрації авторського права 
 

27.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Іванченко Наталія Григорівна, Мішин Анатолій Вікторович 
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Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Сценарій документального фільму «ПАЇСІЙ ВЕЛИЧКОВСЬКИЙ. 

ДОБРОТОЛЮБІЄ. НАБЛИЖЕННЯ ДО СУТІ» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Благословенне знакове місце в історичному центрі Полтави - Свято-

Успенський собор. Саме звідти бере початок терниста дорога до Бога і 

до самого себе великого подвижника, людини, яка своїм земним життям 

у Вірі, у служінні Христу стала взірцем істинного чернецтва і духовності. 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

108243 

Дата реєстрації авторського права 

 
27.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Омельяненко Віталій Анатолійович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Наукова стаття «Socio-cultural basis of communities innovation 

development» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Дослідження присвячено регіональним (локальним) інноваційним 

системам, що більш придатні для розвитку складних взаємодій та 

формування капіталу зв'язків як конкурентних переваг, бо саме 

території є спільностями економічного інтересу і можуть мати 

відповідні переваги. 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108244 

Дата реєстрації авторського права 

 
27.09.2021 

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

 

 

Омельяненко Віталій Анатолійович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Наукова стаття «Концептуалізація інноваційного ландшафту в 

контексті сталого розвитку регіону» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Метою даного дослідження є концептуалізація інноваційного 

ландшафту в контексті сталого розвитку територій. 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

108245 

Дата реєстрації авторського права 

 
27.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Алексєєв Віктор Георгійович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Книга «Позитивная и Негативная, Теоретические Технологии 

создания Социально-экономических, Экономических и Социальных 

Обьектов, Процессов и Факторов» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У даному дослідженні автор пояснює, що таке інтелектуальний 

інструмент під назвою позитивна, тобто науково-організована, науково-

необхідна, теоретична технологія створення соціально-економічних, 

економічних і соціальних об'єктів пошуку, процесів і факторів. 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108246 

Дата реєстрації авторського права 

 
27.09.2021 

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 «Svichado 2018» проекту 

«Графіка української мови» («Svichado 2018») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Шрифт «Svichado 2018» 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. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108247 

Дата реєстрації авторського права 
 

27.09.2021 

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 Kozak 2008» проекту 

«Графіка української мови» («Rutenia Kozak 2008») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Шрифт «Rutenia Kozak 2008» 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 

 

 

108248 

Дата реєстрації авторського права 

 
28.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Мамонова Ганна Валеріївна, Денисенко Тетяна Олегівна 

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) 

 

 

Комікс «Блез Паскаль і Комбінаторика» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Комікс «Блез Паскаль і Комбінаторика» - це мультидисциплінарний 

мальопис, що зображає фантастичну подорож двох сучасних школярів 

до Парижу сімнадцятого століття. Французький вчений Блез Паскаль 

зустрічає гостей з майбутнього Марка та Катерину, знайомить їх з 

життям своїх сучасників.  
 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108249 

Дата реєстрації авторського права 

 
28.09.2021 

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

 

 

Зиненко Єлізавета Олександрівна 

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

якого належить твір 

 

 

Креслення, що стосується архітектури, літературний письмовий твір, 

складений твір, твір графіки 
Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 
 

 

Креслення та опис «Архітектурна форма «Слов'янські богині» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Наведений об'єкт благоустрою являє собою кільцеву лавку з покрівлею у 

вигляді парасольки. В середині конструкції розташовано основу - 

циліндричний постамент, діаметр якого менший за внутрішній діаметр 

кільцевої лавки. На постаменті стоїть пластикова фігурка персонажа - 

дівчинки. 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108250 

Дата реєстрації авторського права 

 
28.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Коломійченко Марина Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний твір «Методичні уроки з підготовки до міжнародного 

Кембриджського іспиту Pre A1 Starters» («Підготовка до Кембриджських 

іспитів STARTERS уроки 1-16») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Методичні уроки призначені для підготовки учнів мережі шкіл 

англійської мови «Cambridge Academy for Young Learners» до міжнародного 

Кембриджського іспиту Pre A1 Starters (CEFR level: Pre-level A1). 

 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108251 

Дата реєстрації авторського права 

 
28.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Логунова Поліна Юріївна 

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) 

 

 

Літературний письмовий твір «Программа Преображения «Бесит Жир 

FOOD» («Бесит Жир FOOD») 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Твір містить поради щодо правильного харчування та розрахований 

на 14 днів. 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

108252 

Дата реєстрації авторського права 

 
28.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Баранов Петро Миколайович, Коротаєв Володимир Миколайович, 

Кірін Роман Станіславович 
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) 

 

 

Науково-методичний твір «Методика експертної оцінки індивідуальних 

зразків бурштину» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Методика експертної оцінки індивідуальних зразків 

бурштину / П. М. Баранов, В. М. Коротаєв, Р. С. Кірін. - Київ : ДНДЕКЦ 

МВС України, 2021. - 87 с. 
Анотація  

Надано науково-методичний матеріал в сфері експертної оцінки 

індивідуальних зразків бурштину, в основу пропонованої методики 

покладено алгоритм експертної оцінки індивідуальних зразків, оснований 

на дослідженні споживчих властивостей бурштину з урахуванням 

наукової, колекційної, художньої цінності. 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108253 

Дата реєстрації авторського права 

 
28.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Лібега Антоніна Іванівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір, твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Книга «Чудернацька математика «Живий» задачник за програмою  

5 класу» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Лібега А. Чудернацька математика «Живий» задачник 

за програмою 5 класу / Антоніна Лібега. - Луцьк : Терен, 2021. - 32 с. 
Анотація  

Задачник з математики за програмою 5 класу у вигляді квестів, 

коміксів та життєвих історій. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108254 

Дата реєстрації авторського права 
 

28.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Харченко Тетяна Гадульзянівна, Зіх Олександра Едуардівна 

Повне ім'я або 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 «Вчимо італійську мову за популярними 

піснями!» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Збірник завдань з піснями розроблений для розвитку італійськомовної 

соціокультурної компетентності в учнів профільної школи. Збірник 

складається з 5 розділів, розподілених за темами. Збірник є практичним 

посібником для поглиблення знань у лексиці та граматиці італійської 

мови. 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

108255 

Дата реєстрації авторського права 

 
28.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Пивоваров Іван Олегович 

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) 
 

 

Комплект фотографічних творів «Вітражі ручної роботи 

«GlassArtStories» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108256 

Дата реєстрації авторського права 
 

28.09.2021 

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

 

Макаренко Олександр Миколайович, Старенький Роман 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 «Система ЕСРС100» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Це програмний комплекс, що використовується для залучення 

споживача товарів та послуг (цільового ліда). Функціонал КП 

дозволяє використовувати її як онлайн, так і офлайн, здійснює 

автоматизацію усіх процесів, в тому числі формує аналітичні дані і 

звіти, що сприяють вивченню попиту. 
 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108257 

Дата реєстрації авторського права 
 

28.09.2021 

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

 

Терещенко Ольга Григорівна, Баранова Алла Ігорівна, Чупріна 

Наталія Владиславівна 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Твір образотворчого мистецтва «Розробка ескіза вишивки пальто» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Створення ескізу вишивки пальто. 
 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108258 

Дата реєстрації авторського права 
 

28.09.2021 

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

 

Дурягіна Зоя Антонівна, Романова Тетяна Євгеніївна, Панкратов 

Олександр Вікторович, Лемішка Ігор Анатолійович, Ваврух Валентина 

Іванівна 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Комп'ютерна програма «Spherestest» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Комп'ютерна програма призначена для побудови псевдовипадкового 

упакування великої кількості куль з заданим розподілом радіусів у 

попередньо зазначеному об'ємі. Для моделювання відношень еліпсів, 

що допускають безперервне обертання, використовують вільні від 

радикалів квазі phi-функції. 
 

 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 67, 2021 

 

247 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108259 

Дата реєстрації авторського права 
 

28.09.2021 

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 «ЖЕТОН - Кетчунез» («Кетчунез») 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Аудіовізуальний твір «Кетчунез» гурту «ЖЕТОН». 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

108260 

Дата реєстрації авторського права 
 

28.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Лільчицький Олег Володимирович, Товченко Лідія Олександрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 
 

 

Науковий твір «Особливості занять з фізичного виховання студентів 

НАОМА під час карантину (методичні рекомендації)» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Розроблені методичні рекомендації спрямовані на підвищення фізичної 

активності, рівня фізичної освіченості студента, що знаходиться на 

карантині, активізації його самостійної роботи з фізичного виховання 

та покращення стану здоров'я. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108261 

Дата реєстрації авторського права 

 
28.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Кісіль Наталія Валеріївна, Андрєєва Альона Вікторівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

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

твору (творів) 

 

 

Збірка письмових творів наукового характеру «Практический онлайн 

курс повышения квалификации судебных экспертов Республики 

Казахстан «Особенности проведения судебных экспертиз, связанных с 

объектами авторского права и торговыми марками» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Курс розроблений для підвищення кваліфікації експертів республіки 

Казахстан, атестованих за видом «судова товарознавча експертиза». 

Висвітлює сучасний стан судової експертизи в сфері інтелектуальної 

власності в Україні, основні теоретичні та методичні підходи вирішення 

експертних завдань. 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108262 

Дата реєстрації авторського права 

 
28.09.2021 

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

 

 

Товкун Руслан Васильович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір, створений для кіно 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Сценарій неігрового фільму «Майя Дерен. Танок у Києві» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Про видатну особистість Майю Деренковську. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108263 

Дата реєстрації авторського права 

 
30.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Гузєєва Наталія Анатоліївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір, створений для кіно 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний сценарій анімаційного фільму «Місто щасливих 

хлопчиків» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Чотири хлопчики, які випадково зустрілися. Що їх об'єднує, крім 

місця відпочинку на морі? Вони дуже різні. Кожен з них росте у своєму 
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світі. Для дорослого це іноді докорінно різні, майже ворожі світи. Але 

перед нами діти. Вони щоранку зустрічаються на пляжі, щоб наново 

будувати своє місто Щастя. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108264 

Дата реєстрації авторського права 
 

30.09.2021 

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

 

Головненко Людмила Григорівна, Дребот Василь Васильович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Музичний твір з текстом «Гроши» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108265 

Дата реєстрації авторського права 
 

30.09.2021 

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

 

Гурчик Ігор Миколайович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір науково-технічного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Літературний твір науково-технічного характеру «Міотрейсинг - 

технологія розвитку та відновлення психомоторних функцій людини» 

(«Міотрейсинг») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Технологія міотрейсінг призначена для розвитку, реабілітації та 

діагностики недорозвинених від народження, або втрачених в 

результаті захворювань, травм чи поранень, психомотоних функцій 

людини, та належить до медицини, корекційної освіти, спорту. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108266 

Дата реєстрації авторського права 

 
30.09.2021 

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

 

 

Вировий Інокентій Святославич 
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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 «Глядєлов» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Цей сценарій до фільму про неповторного українського майстра 

фотожиттєпису Олександра Глядєлова та його унікальний шлях 

висвітлення ментальної еволюції людини у фотографіях останніх 

десятиріч. Шлях, який ніколи не був простим, бо таким є свідомий 

вибір майстра світла та тіні.  
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108267 

Дата реєстрації авторського права 

 
30.09.2021 

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

 

 

Хачатрян Ріпсіме Гукасівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Комп'ютерна програма «Assistlso» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Комп'ютерна програма є комплексним хмарним програмним 

рішенням, що розроблене для автоматизації, спрощення, контролю та 

вдосконалення процесів системи менеджменту якості на підприємстві 

відповідно до вимог стандартів ISO. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108268 

Дата реєстрації авторського права 
 

30.09.2021 

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

 

Крутякова Валентина Іванівна, Пиляк Ніна Вікторівна, Нікіпелова 

Олена Михайлівна 
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 «Алгоритм 

отримання біологічних добрив на основі осадів стічних вод за участі 

фосфатмобілізувальних бактерій» («Алгоритм отримання біодобрив») 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Розроблено алгоритм виготовлення біодобрив на основі осадів стічних 

вод станції біологічної очистки «Південна» та «Північна» м. Одеса з 

рослинними наповнювачами (солома пшениці озимої та лушпиння 

насіння соняшника) за участі фосфатмобілізувальної бактерії 

Microbacterium bacteri ЛП-1. 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108269 

Дата реєстрації авторського права 

 
30.09.2021 

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

 

 

Піщанська Нонна Олександрівна, Бельченко Володимир Михайлович, 

Крутякова Валентина Іванівна 
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 «Вихідні вимоги до 

створення енергоефективних систем забезпечення абіотичних факторів в 

адаптивних технологіях вирощування ентомокультур» («Вихідні вимоги 

до створення енергоефективних систем ЗАФвАТКМЕ») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Вимоги для формування складових адаптивних технологій вирощування 

ентомокультур, таких як температура та відносна вологість повітря, 

рівень освітлення, рух повітряних мас, виконання яких забезпечить 

технологіям енерго-, ресурсоекономічність, екологічність та дозволить 

отримувати комах високої якості. 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108270 

Дата реєстрації авторського права 

 
30.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Піщанська Нонна Олександрівна, Бельченко Володимир Михайлович, 

Крутякова Валентина Іванівна 
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 «Складові 

енергоефективних систем забезпечення абіотичних факторів в 

адаптивних технологіях культивування маточних ентомокультур» 

(«Складові енергоефективних систем ЗАФвАТКМЕ») 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Технології, обладнання та апарати, що дозволяють забезпечити важливі 

абіотичні фактрори адаптивних технологій культивування маточних 

ентомокультур, такі як температура повітря, відносна вологість, 

рухливість повітря, рівень освітлення та інше, для отримання культур 

гарантовано високої якості. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108271 

Дата реєстрації авторського права 

 
30.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Баркар Віталій Петрович, Молчанова Олена Дмитрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Інженерно-технологічний інститут «Біотехніка» Національної академії 

аграрних наук України 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір науково-практичного характеру, 

похідний твір 
Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 

«Прийоми визначення біологічних показників хижаків з родини 

кокцинелід на прикладі Coccinella septempunctata» («Прийоми 

визначення «БПРК») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Прийоми призначені для контролювання цільових та інших 

біологічних показників комах з родини кокцинелід з ціллю отримання 

якісних ентомокультур та оптимального їх використання в захисті 

рослин. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108272 

Дата реєстрації авторського права 

 
30.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Титаренко Любов Михайлівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Монетаризм у системі державного регулювання національної 

економіки» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Титаренко Л. М. Монетаризм у системі державного 

регулювання національної економіки // Вісник одеського національного 

університету. Серія: Економіка. - 2016. - Том 21. Випуск 2. - С. 182-185. 
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Анотація  

Розглянуто теоретичні та практичні аспекти монетарної політики і 

монетарного регулювання. Проаналізовано проблеми реалізації грошово-

кредитної політики в Україні. Показано основні принципи удосконалення 

монетарної політики та її вплив на стабілізацію інфляції. 
 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108273 

Дата реєстрації авторського права 
 

30.09.2021 

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

 

Яров 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) 
 

 

Науковий твір «Спосіб клінічного розподілу хворих на генералізований 

пародонтит по групах в залежності від стану реактивності організму» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Твір створено з метою розробки доступного неінвазивного способу 

розподілу хворих на генералізований пародонтит по групах залежно 

від стану реактивності організму за клінічними критеріями. 
 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108274 

Дата реєстрації авторського права 
 

30.09.2021 

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

 

Яров 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) 
 

 

Науковий твір «Спосіб диференційного медикаментозного супроводу 

хворих на генералізований пародонтит в залежності від стану 

реактивності організму» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Твір створено з метою розробки ефективного способу медикаментозного 

супроводу хворих на генералізований пародонтит, який базується на 

диференційному підході залежно від стану реактивності організму. 
 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

108275 

Дата реєстрації авторського права 
 

30.09.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Балабуха Наталія Валентинівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Пісня «Йди до мене» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

108276 

Дата реєстрації авторського права 

 
30.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Савіщенко Вікторія Миколаївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 
 

 

Наукова стаття «УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИХ 

ЗАСАД НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ У СФЕРІ 

ОСВІТИ ТА НАУКИ» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Метою статті є дослідження основних удосконалень організаційно-

правових засад науково-методичного забезпечення у сфері освіти та 

науки України. Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити 

завдання: дослідити сучасний стан науково-методичного забезпечення 

у сфері освіти та науки України. 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108277 

Дата реєстрації авторського права 

 
30.09.2021 

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

 

 

Савіщенко Вікторія Миколаївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Наукова стаття «ЮРИДИЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ЯК ФАКТОР 

СОЦІАЛІЗАЦІЇ ВИПУСКНИКІВ ВНЗ» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Статтю присвячено визначенню стратегії юридичної освіти дорослих 

як важливої умови соціалізації особистості. Має орієнтуватися на: 

врахування дії закону зміни праці та кар'єрного розвитку особистості; 

формування нормативно-правової бази, спрямованої на визначення 

статусу освіти дорослих. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108278 

Дата реєстрації авторського права 
 

30.09.2021 

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

 

 

Савіщенко Вікторія Миколаївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Наукова стаття «ПРИНЦИПИ ОСВІТИ В УКРАЇНІ НА СУЧАСНОМУ 

ЕТАПІ ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Статтю присвячено визначенню принципів освіти. У процесі 

дослідження проаналізовано поняття «принципи навчання», «принципи 

виховання», «принципи освіти»; запропоновані критерії кваліфікації 

принципів освіти; надана характеристика пріоритетним принципам 

розвитку освіти в Україні. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108279 

Дата реєстрації авторського права 
 

30.09.2021 

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

 

Савіщенко Вікторія Миколаївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Наукова стаття «ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ ПРАВОВОГО НІГІЛІЗМУ 

СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

В статті визначаються основні шляхи подолання правового нігілізму 

студентської молоді: політико-економічний, юридичний та освітньо-

виховний. Неухильне виконання законодавства керівництвом ВНЗ, 

викладачами - це не тільки юридична, а й виховна вимога. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108280 

Дата реєстрації авторського права 
 

30.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Савіщенко Вікторія Миколаївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Наукова стаття «НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В УЧЕБНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ УКРАИНЫ»  
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108281 

Дата реєстрації авторського права 

 
30.09.2021 

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

 

 

Заєць Ганна 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 «Аудіовізуальні засоби у процесі навчання російської 

мови як іноземної» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Заєць Г. В. Аудіовізуальні засоби у процесі навчання 

російської мови як іноземної // Проблеми загального і слов'янського 

мовознавства. - 2019. - № 3. - С. 24-30. 
Анотація  

 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

108282 

Дата реєстрації авторського права 
 

30.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Заєць Ганна 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 «Творчість Володимира Ярошенка у літературно-

критичному дискурсі» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Заєць Г. В. Творчість Володимира Ярошенка у 

літературно-критичному дискурсі // Філологічний дискурс. - 2016. -  

№ 3. - С. 52-58. 
Анотація  

 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

108283 

Дата реєстрації авторського права 
 

30.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Заєць Ганна 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) 
 

 

Дисертація «Творчість Володимира Ярошенка: проблематика, поетика» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108284 

Дата реєстрації авторського права 

 
30.09.2021 

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

 

 

Величко Вікторія Олександрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір, створений для кіно 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір «Синопсис «Велике серце» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

108285 

Дата реєстрації авторського права 
 

30.09.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Яременко Людмила Іванівна, Кендюхова Антоніна Анатоліївна, 

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 «Аналіз тестових 

завдань для оцінювання загальнопедагогічної компетентності вчителів 

в умовах післядипломної педагогічної освіти засобами IRT» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Твір присвячено аналізу тестових завдань, сконструйованих для 

оцінювання загальнопедагогічної компетентності вчителів в умовах 

післядипломної педагогічної освіти. 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108286 

Дата реєстрації авторського права 

 
30.09.2021 

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

 

 

Кендюхова Антоніна Анатоліївна, Яременко Людмила Іванівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «Конструювання 

тестових завдань для оцінювання загальнопедагогічної компетентності 

вчителів в умовах післядипломної педагогічної освіти» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Твір розкриває особливості конструювання педагогічних тестів для 

оцінювання загальнопедагогічної компетентності вчителів в умовах 

післядипломної педагогічної освіти та перевірки його основних 

характеристик ефективності. 
 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108287 

Дата реєстрації авторського права 
 

30.09.2021 

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

 

Авраменко Ольга Валентинівна, Яременко Людмила Іванівна, 

Пасічник Наталя Олексіївна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 
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Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «Методична 

система оцінювання навчальних досягнень студентів з виробничої 

практики з освітніх вимірювань» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Розроблено авторами для навчання студентів ІІ курсу другого 

(магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 011 Освітні, 

педагогічні науки. 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108288 

Дата реєстрації авторського права 

 
30.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Хохленкова Наталя Вікторівна, Двінських Наталія Власівна, 

Азаренко Юлія Миколаївна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Національний фармацевтичний університет 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Фармацевтическая биотехнология: методические 

рекомендации для подготовки к итоговому модульному контролю для 

соискателей высшего образования специальности «226 Фармация, 

промышленная фармация» ОП «Фармация для иностранных студентов» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Методичні рекомендації містять теоретичні питання і перелік 

рекомендованих джерел літератури для підготовки здобувачів вищої 

освіти для підсумкового модульного контролю, критерії оцінювання 

знань на підсумковому модульному контролі та приклад білета. 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108289 

Дата реєстрації авторського права 

 
30.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Кушлик Руслан Романович 

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) 

 

 

Книга «Английский язык New Life Experience up to B2 level» («New 

Life Experience up to B2 level») 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

108290 

Дата реєстрації авторського права 

 
30.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Кушлик Руслан Романович 

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) 
 

 

Книга «Английский язык New Life Experience up to B1 level» («New 

Life Experience up to B1 level») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

108291 

Дата реєстрації авторського права 

 
30.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Акулова Надія Юріївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Зимова школа «Аксіологічна парадигма сучасної 

Європи: літературні проекції» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Твір присвячено формуванню цілісного системного уявлення про 

європейські цінності, розуміння їх місця та ролі у процесах євроінтеграції 

українського суспільства; сприянню дієвій імплементації цінностей 

об'єднаної Європи всіма учасниками цього процесу. 

 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

108292 

Дата реєстрації авторського права 
 

30.09.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Гальченко Володимир Якович, Трембовецька Руслана 

Володимирівна, Тичков Володимир Володимирович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 
 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 
 

 

Комп'ютерна програма «Програма створення багатовимірного 

однорідного комп'ютерного плану експерименту на основі ЛП-

послідовностей Соболя» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Програма призначена для генерування точок плану багатофакторного 

експерименту. Головна ідея полягає в однорідному заповненні одиничного 

гіперкуба точками. Розмірність факторного простору d та кількість 

точок плану експерименту N задаються. 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108293 

Дата реєстрації авторського права 

 
30.09.2021 

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

 

 

Дубовик Юлія Олександрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Методичний посібник «Калейдоскоп професій. Використання 

комп'ютерних ігор у процесі ознайомлення дошкільників з професіями» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Методичний посібник містить практичні поради щодо впровадження 

авторських комп'ютерних ігор у процесі ознайомлення дітей дошкільного 

віку з професіями. Ігри передбачають поступове ускладнення завдань 

та розширення кількості вивчених професій. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108294 

Дата реєстрації авторського права 
 

30.09.2021 

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

 

Хохленкова Наталя Вікторівна, Двінських Наталія Власівна, 

Азаренко Юлія Миколаївна 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

Національний фармацевтичний університет 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 
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Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Фармацевтична біотехнологія: методичні рекомендації 

для підготовки до підсумкового модульного контролю для здобувачів 

вищої освіти спеціальності «226 Фармація, промислова фармація» ОП 

«Фармація» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Методичні рекомендації містять теоретичні питання і перелік 

рекомендованих джерел літератури для підготовки здобувачів вищої 

освіти до підсумкового модульного контролю, критерії оцінювання 

знань на підсумковому модульному контролі та приклад білета. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

108295 

Дата реєстрації авторського права 
 

30.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Хохленкова Наталя Вікторівна, Стрельников Леонід Семенович, 

Стрілець Оксана Петрівна, Калюжная Ольга Сергіївна, Двінських 

Наталія Власівна, Азаренко Юлія Миколаївна 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

Національний фармацевтичний університет 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Науковий твір «Практикум з фармацевтичної біотехнології: навчальний 

посібник для здобувачів вищої освіти фармацевтичних та біотехнологічних 

спеціальностей» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Практикум містить теоретичні відомості, які дають стислу характеристику 

теми, контрольні питання та питання для самостійного вивчення, 

практичні завдання та задачі, які розкривають сутність створення та 

контролю біологічно активних речовин методами біотехнології. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108296 

Дата реєстрації авторського права 
 

30.09.2021 

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

 

П'янило Ярослав Данилович, Лопух Назарій Богданович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

Центр математичного моделювання Інституту прикладних проблем 

механіки і математики ім. Я. С. Підстригача Національної академії 

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

 

Комп'ютерна програма, складений твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Пакет комп'ютерних програм для дослідження процесів руху газу в 

трубопроводах «Gaspipeline» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Пакет програм призначений для розрахунку параметрів процесу руху 

газу в трубопроводі різного параметра з врахуванням топології та 

залежності коефіцієнтів математичної моделі від параметрів газу та 

оточуючого середовища. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108297 

Дата реєстрації авторського права 
 

30.09.2021 

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

 

Бігунов Денис Юрійович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Твір образотворчого мистецтва «Зображення торговельної марки  

«DB DEBI» («Торговельна марка «DB DEBI») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Словосполучення виконане нестандартними символами англійського 

алфавіту заголовними літерами, де літери «DB» є першими літерами 

імені та прізвища заявника - Denis Bigunov, а саме «DEBI» складається 

з перших складів імені та прізвища заявника. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108298 

Дата реєстрації авторського права 
 

30.09.2021 

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

 

Димчук Руслан Олександрович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «РЕМЕД» 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Комп'ютерна програма «Програмне забезпечення «REMED.CARE» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

108299 

Дата реєстрації авторського права 

 
30.09.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Пустовіт Наталія Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір навчального характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Навчальний посібник «Deutsch Digital A2-B1» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

108300 

Дата реєстрації авторського права 

 
30.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Черниш Юрій 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) 
 

 

Твір архітектури «Шиномонтажний сервіс «OZZI» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Твір архітектури представлений будівлею чорного кольору з присутніми 

яскраво-жовтими написами «OZZI», «ШИНОМОНТАЖ», «24/7» та 

креативно-графічним виразом напису «OZZI» в формі смайлика. 

Робота над твором завершена 15. квітня 2020 року за адресою м. Вінниця, 

вул. Немирівське шосе, 17, 21034. 
 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108301 

Дата реєстрації авторського права 
 

30.09.2021 

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

 

Скоромна Маріанна 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 «НАВЧАЛЬНІ ІГРИ НА УРОЦІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В 

ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
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Анотація  

У статті надається стисла характеристика дидактичної гри як засобу 

навчання молодших школярів на уроці англійської мови. Приділяється 

увага значенню навчальних ігор упродовж вивчення англійської 

мови. Аналізується вплив навчальних ігор на розвиток учнів. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108302 

Дата реєстрації авторського права 
 

30.09.2021 

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

 

Скоромна Маріанна 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 «РОЛЬ ОСОБИСТОСТІ ПЕДАГОГА У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ 

ОСОБИСТОСТІ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

У статті викладено основний зміст науково-педагогічного дослідження, 

пов'язаного із вивченням проблеми особистісних якостей вчителя та 

процесу формування особистості його учнів. 
 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108303 

Дата реєстрації авторського права 
 

30.09.2021 

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

 

Скоромна Маріанна 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 «ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДШОГО 

ШКОЛЯРА ЧЕРЕЗ ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

У статті висвітлені основні моменти щодо правильної організації 

навчальної діяльності молодшого школяра засобом інтерактивних 

методів навчання. Також наведені приклади безпосередньої роботи на 

такому уроці із особисто проведеної практики. 
 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

108304 

Дата реєстрації авторського права 
 

30.09.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Скоромна Маріанна 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 «ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ЕМОЦІЙНОЇ СФЕРИ УЧНІВ 

МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У статті визначено, що емоції - особливий клас суб'єктивних 

психологічних станів, що відображають у вигляді опосередкованих 

хвилювань, відчутті приємного або неприємного, ставлення людини 

до світу та інших людей, процес і результат її практичної діяльності. 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108305 

Дата реєстрації авторського права 

 
30.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Анна Сапена (псевдонім), Сапена Верчер Оскар 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний твір «Пригоди Нуві та черепашенят. Сніжне королівство» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Ілюстрована пригодницька казка-фентезі. 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108306 

Дата реєстрації авторського права 

 
30.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Жадан Сергій Вікторович, Озеров Михайло Юрійович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір, створений для телебачення 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Сценарій короткометражного ігрового художнього фільму «Оркестр» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

108307 

Дата реєстрації авторського права 
 

30.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Бриль Сергій Миколайович, Гарчев Сергій Афанасійович, Змитрук 

Тимур Юрійович, Кіпчук Руслана Валентинівна, Галицький Віталій 

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 «Інформаційна система реєстрації та обліку 

домашніх тварин «ANIMAL.UA» («ІС «ANIMAL.UA») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Побудова єдиного простору для всіх учасників процесу, які дотичні до 

реєстрації, обліку, утримання домашніх та бродячих тварин, надання 

послуг їх власникам. Забезпечення достовірної інформації про всіх 

домашніх, бродячих тварин та їх власників по всій території країни.  
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

108308 

Дата реєстрації авторського права 

 
30.09.2021 

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

 

 

Арина Домски/Arina Domski (псевдонім), Болотов Жан Олексійович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Пісня «Gloria» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

108309 

Дата реєстрації авторського права 

 
30.09.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Сінчевський Сергій Анатолійович, Кульбако Вікторія Віталіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Твір образотворчого мистецтва «Графічне зображення логотипу «endo 

СФЕРА» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Графічне зображення характеризується композицією всередині чорного 

прямокутника у вигляді фігурних елементів - кола та контуру півкола, 

у блакитному кольорі та шрифтової графіки на їх фоні «endo СФЕРА». 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108310 

Дата реєстрації авторського права 

 
30.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Сінчевський Сергій Анатолійович, Кульбако Вікторія Віталіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Твір образотворчого мистецтва «Графічне зображення логотипу 

«BEAUTY LASER» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Графічне зображення логотипу характеризується композицією всередині 

чорного прямокутника у вигляді стилізованого зображення метелика 

у зеленому кольорі та шрифтової графіки у білому кольорі «BEAUTY 

LASER» та «ЦЕНТР ЛАЗЕРНОЇ КОСМЕТОЛОГІЇ», розділеної на два 

рядки. 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108311 

Дата реєстрації авторського права 

 
30.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Лєонов Сергій Вячеславович, Петрушенко Юрій Миколайович, 

Воронцова Анна Сергіївна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Сумський державний університет 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 
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Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Ідентифікація детермінант попиту і пропозиції на 

вищу освіту» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

За допомогою компаративного методу досліджено основні детермінанти 

попиту та пропозиції освітніх послуг з точки зору економічної теорії. 

На основі даного підходу були розроблені рекомендації щодо управління 

системою вищої освіти України. 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

108312 

Дата реєстрації авторського права 

 
30.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Воляник Галина Михайлівна, Огородник Мирон Михайлович, Шутка 

Світлана Євгенівна, Колінько Наталія Іванівна 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір навчального характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Навчальний посібник «Фінансовий облік - 1» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Воляник Г. М. Фінансовий облік - 1 : навчальний 

посібник / Г. М. Воляник, М. М. Огородник, С. Є. Шутка, Н. І. Колінько. - 

Львів : Новий Світ-2000, 2013. - 456 с. 
Анотація  

Підручник систематизовано таким чином, щоб здобувачі вищої освіти 

могли засвоїти логіку і методологію фінансового обліку грошових 

коштів, дебіторської заборгованості, основних засобів, нематеріальних 

активів, засобів, витрат виробництва та готової продукції з мінімальними 

затратами. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108313 

Дата реєстрації авторського права 

 
30.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Колінько Наталія Іванівна, Воляник Галина Михайлівна, Шутка 

Світлана Євгенівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір навчального характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Навчальний посібник «Управлінський облік» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Колінько Н. І., Воляник Г. М., Шутка С. Є. Управлінський 

облік [текст] : навч. посіб. - Львів : Літа-Прес, 2016. - 378 с. 
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Анотація  

Навчальний посібник написано відповідно до типової програми 

навчальної дисципліни «Управлінський облік», затвердженої Міністерством 

освіти і науки України, з урахуванням вимог Податкового кодексу 

України, а також інших нормативних документів. 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108314 

Дата реєстрації авторського права 

 
30.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Колінько Наталія Іванівна, Огородник Мирон Михайлович, Воляник 

Галина Михайлівна, Шутка Світлана Євгенівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір навчального характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Навчальний посібник «Облік і звітність в оподаткуванні» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Колінько Н. І., Огородник М. М., Воляник Г. М., 

Шутка С. Є. Облік і звітність в оподаткуванні [текст] : навч. посіб. - 

Львів : Літа-Прес, 2014. - 453 с. 
Анотація  

Навчальний посібник написано відповідно до типової програми 

навчальної дисципліни «Облік і звітність в оподаткуванні», затвердженої 

Міністерством освіти і науки України, з урахуванням вимог Податкового 

кодексу України, а також інших нормативних документів. 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108315 

Дата реєстрації авторського права 

 
30.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Лебедевич Світлана Іванівна, Воляник Галина Михайлівна, Шутка 

Світлана Євгенівна, Колінько Наталія Ігорівна 
Повне ім'я або 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 «Облік зовнішньоекономічної діяльності» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Лебедевич С. І., Шутка С. Є., Воляник Г. М., Колінько Н. І. 

Облік зовнішньоекономічної діяльності [Навчальний посібник] / 

Лебедевич С. І., Шутка С. Є., Воляник Г. М., Колінько Н. І. - Львів : 

Новий Світ-2000, 2012. - 378 с. 
Анотація  

Навчальний матеріал підручника систематизовано таким чином, щоб 

здобувачі вищої освіти могли засвоїти логіку і методологію обміну 
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зовнішньоекономічної діяльності з мінімальними втратами часу та 

були здатні до практичної діяльності за фахом після успішного завершення 

освітньої програми. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108316 

Дата реєстрації авторського права 
 

30.09.2021 

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

 

Грицай Алла Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Літературний письмовий твір «ХОРОБРІ ЗАЙЦІ» Сезон 2» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Захоплююча історія про двох цікавих та хоробрих малюків Бола та 

сестричку Бу, які проактивно досліджують світ та його різноманіття, 

подорожуючи разом з своєю родиною в унікальному Зальцебусі. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108317 

Дата реєстрації авторського права 
 

30.09.2021 

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

 

Миколайчук Віра Георгіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір навчального характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Навчальне видання «Ботаніка. Робочий зошит для практичних занять 

для здобувачів вищої освіти освітнього ступеня «Молодший бакалавр» 

початкового рівня (короткий цикл) спеціальності 201 «Агрономія» 

денної форми навчання» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Навчальне видання є важливою ланкою у формуванні умінь і навичок 

з ботаніки у здобувачів вищої освіти ступеня «Молодший бакалавр» 

початкового рівня (короткий цикл) спеціальності 201 «Агрономія» 

денної форми навчання. 
 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108318 

Дата реєстрації авторського права 

 
30.09.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Діденко Анастасія 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 «Аналіз форм взаємодії при оподаткуванні в 

інформаційному суспільстві» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Проведено аналіз форм взаємодії між органами державної влади, 

бізнесом та громадою у сфері оподаткування, надано стан розвитку 

електронного оподаткування в Україні, наведено перевагу електронної 

форми взаємодії між державою, бізнесом та громадою. 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

108319 

Дата реєстрації авторського права 

 
30.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Бідучак Анжела Степанівна, Грицюк Мар'яна Іванівна, Доманчук 

Тетяна Іллівна 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Наукова стаття «Fundamentals of medical prevention in practice of a 

family doctor» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У статті докладно проаналізовано визначення понять «профілактика», 

«профілактика захворювань», «види профілактики» і конкретизований 

пріоритет профілактики у сфері охорони здоров'я як основний принцип 

охорони здоров'я громадян України. 
 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108320 

Дата реєстрації авторського права 

 
30.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Доманчук Тетяна Іллівна, Чорненька Жанетта Анатоліївна, Грицюк 

Мар'яна Іванівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 
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Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Наукова стаття «Динаміка онкологічної захворюваності залежно від 

статі та місця проживання» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У статті проаналізовано та проведено порівняння динаміки захворюваності 

та смертності на злоякісні новоутворення серед міського та сільського 

населення України та у Чернігівській області протягом семи років 

залежно від статі. 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

108321 

Дата реєстрації авторського права 

 
30.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Хміль Олена Всеволодівна, Хміль Дмитро Олександрович, Новікова 

Світлана Чеславна, Янко Наталія Валентинівна 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Рекомендації щодо проведення профілактики 

захворювань пародонту в дітей та підлітків, хворих на ЦД» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Вплив ЦД на виникнення і розвиток патологічного процесу в тканинах 

пародонту обумовлений глибокими порушеннями всіх видів обміну 

речовин, пригніченням захисних механізмів організму та ранньою 

появою мікроангіопатій. 
 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108322 

Дата реєстрації авторського права 
 

30.09.2021 

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

 

Оберемок Євген Георгійович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Книга «SAFETY FIRST ОСТОЙЧИВОСТЬ» VADE MECUM будущего 

штурмана, факультатив для нуждающихся и не только» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Книга підготовлена для студентів і курсантів, які починають вивчати 

остійність, але може бути цікава і професійним корабелам, оскільки 
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містить нову корисну інформацію. У книзі описана методика пояснення 

остійності плавучого об'єкта на прикладі найпростішого понтона з 

ілюстрацією процесів. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

108323 

Дата реєстрації авторського права 

 
30.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Коваленко Дар'я 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 екологічної ніші молюска Monacha 

(Monacha) cartusiana (O.F. Muller. 1774) у техноземі на сіро-зеленій 

глині (Нікопольський марганцеворудний басейн)» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У роботі встановлені особливості екологічної ніші молюска Monacha 

(Monacha) cartusiana (O.F. Muller. 1774) у техноземі на сіро-зеленій 

глині (Нікопольський марганцеворудний басейн) та показана 

стаціонарність у часі одержаного результату. 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108324 

Дата реєстрації авторського права 

 
30.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Коваленко Дар'я Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук 

«Угруповання наземних молюсків (Mollusca) техноземів Нікопольського 

марганцеворудного басейну» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У роботі вперше доведено значення едафічних властивостей техноземів 

та особливостей рослинного покриву як предикторів екологічної ніші 

наземних молюсків техноземів; доведена стійкість угруповань молюсків 

техноземів та висловлені гіпотези, які пояснюють механізми стійкості 

угруповань. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108325 

Дата реєстрації авторського права 
 

30.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Коваленко Дар'я 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 «Угруповання наземних молюсків (Mollusca) 

техноземів Нікопольського марганцеворудного басейну» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У статті доведено значення едафічних властивостей техноземів та 

особливостей рослинного покриву як предикторів екологічної ніші 

наземних молюсків техноземів; доведена стійкість угруповань молюсків 

техноземів та висловлені гіпотези, які пояснюють механізми стійкості 

угруповань. 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108326 

Дата реєстрації авторського права 

 
30.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Коваленко Дар'я 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 «Практична підготовка фахівця-еколога» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У статті доведено, що відповідні державні стандарти приділяють 

величезну увагу практичній підготовці майбутнього спеціаліста-

еколога, особливо проведенню польових практик; найважливішим є 

те, що фахівці-екологи виявляють прагнення підсилити і укріпити 

практичну підготовку. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108327 

Дата реєстрації авторського права 

 
30.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Коваленко Дар'я 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) 

 

 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

біологічних наук «Угруповання наземних молюсків (Mollusca) техноземів 

Нікопольського марганцеворудного басейну» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

У роботі вперше доведено значення едафічних властивостей техноземів 

та особливостей рослинного покриву як предикторів екологічної ніші 

наземних молюсків техноземів; доведена стійкість угруповань молюсків 

техноземів та висловлені гіпотези, які пояснюють механізми стійкості 

угруповань. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

108328 

Дата реєстрації авторського права 
 

30.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Оніщенко 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) 

 

 

Книга «Как вспомнить свои прошлые жизни: Основы регрессии и 

ключ к бессмертию» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У цій книзі викладені основи регресії та реінкарнації. Це практичний 

посібник, який навчить, як пригадати свої минулі життя, для чого це 

потрібно і яку користь із цього можна отримати. 

 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108329 

Дата реєстрації авторського права 

 
30.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Тененбаум Владислав Григорович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір, створений для кіно 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Кіносценарій повнометражного художнього фільму «Принцип доміно» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Випадковість править світом. Як розбитий горщик може привести до 

світового конфлікту. 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

108330 

Дата реєстрації авторського права 

 
30.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Хіра Харпріт Сінгх 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Збірник творів, усний твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Усний твір «Авторский курс «МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Твір являє собою авторський аудіовізуальний курс по вивченню Рейки, 

що присвячений Марафону Бажань (Марафон Желаний) та складається 

з 7 занять. 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108331 

Дата реєстрації авторського права 

 
30.09.2021 

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

 

Хіра Харпріт Сінгх 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Збірник творів, усний твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Усний твір «Авторский курс «ЧАКРЫ: СЕКРЕТЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ЭНЕРГИЕЙ» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Твір являє собою авторський аудіовізуальний курс по вивчанню Рейки, що 

присвячений чакральній енергетичній системі людини та складається 

з 9 занять. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

108332 

Дата реєстрації авторського права 
 

30.09.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Хіра Харпріт Сінгх 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Збірник творів, усний твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Усний твір «Авторский курс «САМ СЕБЕ ЦЕЛИТЕЛЬ. ПЕРВАЯ 

СТУПЕНЬ РЕЙКИ» («ПЕРВАЯ СТУПЕНЬ РЕЙКИ») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Твір являє собою авторський аудіовізуальний курс по вивченню Рейки, 

що складається з 16 занять, які проводить автор курсу. 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108333 

Дата реєстрації авторського права 

 
30.09.2021 

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

 

 

Хіра Харпріт Сінгх 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Збірник творів, усний твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Усний твір «Авторский курс «САМ СЕБЕ ЦЕЛИТЕЛЬ. ВТОРАЯ 

СТУПЕНЬ РЕЙКИ» («ВТОРАЯ СТУПЕНЬ РЕЙКИ») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Твір являє собою авторський аудіовізуальний курс по вивченню Рейки 

другого ступеня, що складається з 14 занять. 
 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

108334 

Дата реєстрації авторського права 
 

30.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Хіра Харпріт Сінгх 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 
 

 

Збірник творів, усний твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 
 

 

Усний твір «Авторский курс «САМ СЕБЕ ЦЕЛИТЕЛЬ. ОТКРЫТИЕ 

СЕРДЕЧНОЙ ЧАКРЫ» («ОТКРЫТИЕ СЕРДЕЧНОЙ ЧАКРЫ») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
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Анотація  

Твір являє собою авторський аудіовізуальний курс по вивченню Рейки, 

що присвячений відкриттю серцевої чакри – АНАХАТИ, та 

складається з 11 занять. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

108335 

Дата реєстрації авторського права 

 
30.09.2021 

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

 

 

Хіра Харпріт Сінгх 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Збірник творів, усний твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Усний твір «Авторский курс «САМ СЕБЕ ЦЕЛИТЕЛЬ. СИЛА 

БЕРЕГИНИ» («СИЛА БЕРЕГИНИ») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Твір являє собою авторський аудіовізуальний курс по вивченню Рейки, 

що присвячений Силі Берегині та складається з 9 занять. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108336 

Дата реєстрації авторського права 

 
30.09.2021 

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

 

 

Хіра Харпріт Сінгх 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Збірник творів, усний твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Усний твір «Авторский курс «САМ СЕБЕ ЦЕЛИТЕЛЬ. СИЛА РОДА» 

(«СИЛА РОДА») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Твір являє собою авторський аудіовізуальний курс по вивченню Рейки, 

що присвячений Силі Роду та складається з 10 занять, які проводить 

автор курсу. На заняттях проводяться навчання духовних практик 

Рейки. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

108337 

Дата реєстрації авторського права 
 

30.09.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Логвіненко Ганна 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 «Спосіб прогнозування наявності у пацієнта спонділогенної 

компресії хребтової артерії у сегменті V3» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

У роботі представлено дослідження, яке дозволяє прогнозувати 

наявність у пацієнта спонділогенної компресії хребтової артерії у 

сегменті V3. Це дослідження можливо використовувати як скринінгове. 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

108338 

Дата реєстрації авторського права 

 
30.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Оксютенко Олена Іванівна, 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 «АЛГОРИТМ ПРОВЕДЕННЯ КОМПЛЕКСНОГО 

НАУКОВО-ПСИХОЛОГІЧНО-ЕКОНОМІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ 

МАТЕРІАЛЬНОЇ І МОРАЛЬНОЇ ШКОДИ ПОТЕРПІЛОГО 

МЕТОДАМИ ПРАКТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ ТА ЕКОНОМІКИ» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

В творі розкривається порядок, процедура встановлення наявності 

заподіяння матеріальної (майнової) і моральної (немайнової) шкоди 

потерпілому від правопорушення і алгоритмічний порядок визначення 

суми відшкодування в бальному й економічному виразі. 

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108339 

Дата реєстрації авторського права 

 
30.09.2021 

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

 

 

Бочковий Олексій Васильович 

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 «Правоохоронна релігія чи свідома маніпуляція? 

Дещо про оцінку ефективності діяльності правоохоронних органів на 

підставі офіційної статистики і сучасні технології» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Бочковий О. В. Правоохоронна релігія чи свідома 

маніпуляція? Дещо про оцінку ефективності діяльності правоохоронних 

органів на підставі офіційної статистики і сучасні технології // Юридичний 

вісник України. - 2020. - № 35-36. 
Анотація  

У науковій статті, на підставі практичного досвіду, а також аналізу 

теоретичних та правових джерел, здійснена критика оцінки ефективності 

діяльності правоохоронних органів в Україні на підставі офіційної 

статистики. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

108340 

Дата реєстрації авторського права 
 

30.09.2021 

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

 

Бочковий Олексій Васильович, Можечук Люся 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 «Law enforcement reform in Ukraine - a one-time 

phenomenon or an ongoing process?» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Bochkovyi O., Mozhechuk L. Law enforcement reform in 

Ukraine - a one-time phenomenon or an ongoing process? // Scientific bulletin 

of the Dnipropetrovvsk State University of Internal Affairs. - 2020. - № 1. - 

Р. 93-97. 
Анотація  

У науковій статті досліджується ефективність та перспективи 

реформування правоохоронних органів України. Висвітлено питання, 

що виникли під час запровадження такої реформи, яка, у свою чергу, 

вплинула на ефективність правоохоронної діяльності в Україні. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108341 

Дата реєстрації авторського права 
 

30.09.2021 

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

 

Мацаєнко Сергій Васильович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір навчального характеру, 

фотографічний твір 
Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Літературний письмовий твір навчального характеру «Мультимедійний 

посібник «Інформаційна безпека» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Сайт Вивчаємо інформатику - [Електоронний ресурс]. - 

Режим доступу: http://teach-inf.com.ua/load/10 11 klas/10 klas 2018/35 

komplektiv dlja provedennja urokiv informatiki v 10 11 klasi riven standartu 

vibirkovij modul informasijna bezpeka/109-1-0-2607 
Анотація  

Метою створення даного твору є вивчення в закладах загальної 

середньої освіти учнями 10 (11) класу вибіркового модуля «Інформаційна 

безпека». В зазначеному курсі представлені мультимедійні презентації 

з елементами інтерактивності.  

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108342 

Дата реєстрації авторського права 

 
30.09.2021 

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

 

 

Дорошенко Олег Євгенович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Музичний твір з текстом «Бегу как всегда» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Твір описує життя сучасної людини у стрімкому ритмі міста, яка 

кожного дня кудись мчить, стикаючись з повсякденними турботами 

та стресом. 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108343 

Дата реєстрації авторського права 

 
30.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Павлик Ганна Володимирівна, Доценко Наталія Володимирівна, 

Сіроклин Віталій Павлович, Кошовий Микола Дмитрович, Анікін 

Андрій Миколайович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «COMBITEST» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Програма призначена для визначення тестових послідовностей. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108344 

Дата реєстрації авторського права 
 

30.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Дудіна Оксана 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 «Особливості підготовки магістрів у галузі медицини 

в університетах Китаю» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Дудіна О. В. Особливості підготовки магістрів у галузі 

медицини в університетах Китаю //Наукові записки. - 2021. - № 192. - 

С. 63-66. 
Анотація  

 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

108345 

Дата реєстрації авторського права 

 
30.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Дудіна Оксана 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 «Концепція професійної компетентності фахівців у 

галузі медицини в Китаї» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Дудіна О. В. Концепція професійної компетентності 

фахівців у галузі медицини в Китаї // Науковий часопис Національного 

педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. - 2020. - № 77. - 

С. 85-88. 
Анотація  

 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

108346 

Дата реєстрації авторського права 
 

30.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Дудіна Оксана Валеріївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 
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Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Наукова стаття «Сучасний стан та розвиток підготовки магістрів 

медичної галузі в закладах вищої освіти Китаю» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Дудіна О. В. Сучасний стан та розвиток підготовки 

магістрів медичної галузі в закладах вищої освіти Китаю // Вісник 

Запорізького національного Університету. - 2020. - № 2 (35). - С. 95-99. 
Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108347 

Дата реєстрації авторського права 

 
30.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Дудіна Оксана 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 «Передумови розвитку магістерської підготовки з 

технічного перекладу в Україні» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Дудіна О. В. Передумови розвитку магістерської 

підготовки з технічного перекладу в Україні // Наукові записки. - 2019. - 

№ 174. - С. 238-242. 
Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108348 

Дата реєстрації авторського права 

 
30.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Дудіна Оксана 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 «Удосконалення підготовки майбутніх лікарів в 

університетах Китаю» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Дудіна О. В. Удосконалення підготовки майбутніх 

лікарів в університетах Китаю // Актуальні питання гуманітарних 

наук. - 2020. - № 34. - С. 243-246. 
Анотація  
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108349 

Дата реєстрації авторського права 
 

30.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Павлик Ганна Володимирівна, Доценко Наталія Володимирівна, 

Сіроклин Віталій Павлович, Кошовий Микола Дмитрович, Анікін 

Андрій Миколайович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 
 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 
 

 

Комп'ютерна програма «Electronics simulation» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Програма призначена для моделювання цифрових пристроїв. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

108350 

Дата реєстрації авторського права 
 

30.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Павлик 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 «Функціональний контроль цифрових пристроїв» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

У монографії розглянуто комбінаторний метод контролю цифрових 

пристроїв. 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108351 

Дата реєстрації авторського права 

 
30.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Близнюк Ігор Анатолійович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 
 

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 
 

 

Пісня «Дьяволица» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Пісня про любов хлопця до дівчини. Він зізнається в любові до неї під 

час танцю. 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

108352 

Дата реєстрації авторського права 

 
30.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Близнюк Ігор Анатолійович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Пісня «Больная» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Пісня про сублімацію любові. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108353 

Дата реєстрації авторського права 

 
30.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Близнюк Ігор Анатолійович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Пісня «Алая любовь» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Ця пісня про любов хлопця до дівчини. Йому здається, що любов 

дівчини багряного кольору. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108354 

Дата реєстрації авторського права 

 
30.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Близнюк Ігор Анатолійович 
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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 «Чёрные линии» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Ця пісня про шалену любов хлопця до дівчини, який марить від її очей 

з чорними стрілками. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

108355 

Дата реєстрації авторського права 
 

30.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Земляний Кирило Олександрович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 
 

 

Сценарій короткометражного ігрового фільму «любоу/miłość» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Чоловік вирішує докорінно змінити своє життя, аж раптом на його 

шляху трапляється жінка, яка хоче того ж. 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108356 

Дата реєстрації авторського права 

 
30.09.2021 

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 експертної оцінки рівня блискавкозахисту 

будівель та споруд «Експертиза» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Комп'ютерна програма здійснює розрахунки та вивід інформації про 

рівень блискавкозахисту будівель та споруд. Вхідними даними 
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програми є технічні параметри будівель і споруд та пристроїв 

блискавкозахисту. Вихідними даними є інформаційний висновок про 

достатність рівня блискавкозахисту.  

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108357 

Дата реєстрації авторського права 

 
30.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

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 «Оцінка виявлених порівняльних переваг експорту 

туристичних послуг України до ЄС» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Оцінено рівень виявлених порівняльних переваг країн Європейського 

Союзу в експорті туристичних послуг України за десятирічний період. 

Здійснено групування країн ЄС за величиною індексу Баласса. 

Обґрунтовані пріоритетні напрями співпраці України з Євросоюзом в 

контексті різних видів туризму. 

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108358 

Дата реєстрації авторського права 

 
30.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

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 «Конкурентні переваги країн ЄС в контексті політики 

сприяння туризму в Україні» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Оцінено конкурентні переваги країн Європейського Союзу у наданні 

послуг організованого туризму громадянам України за допомогою 

індексу Хіллмана. Країни ЄС розподілені на групи, для яких деталізовані 

напрями політики стимулювання підприємництва у сфері туризму в 

Україні. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108359 

Дата реєстрації авторського права 
 

30.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Нагорний Євген Ігорович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Стаття «Методичний підхід до аналізу результатів маркетингового 

тестування з оцінки ринкових перспектив товарних інновацій» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

В статті розроблено науково-методичний підхід до аналізу результатів 

маркетингового тестування з оцінки ринкових перспектив товарних 

інновацій. 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108360 

Дата реєстрації авторського права 

 
30.09.2021 

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

 

 

Почерніна 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 «Державно-приватне партнерство у сфері туризму як 

засіб реалізації цілей сталого розвитку» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Описані етапи стратегічного планування розвитку туризму на засадах 

державно-приватного партнерства, орієнтованого на людей. Оцінена 

міра зв'язку між динамікою ДПП і індексом людського розвитку. 

Систематизовано засоби макроекономічної політики щодо активації 

ДПП для реалізації цілей сталого розвитку. 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

108361 

Дата реєстрації авторського права 
 

30.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Полунін Андрій Юрійович 

Повне ім'я або повне офіційне 

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

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Пісня «Песенка сестричек» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108362 

Дата реєстрації авторського права 
 

30.09.2021 

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

 

Васюта Вікторія Борисівна, Клименко Карина Вадимівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Стаття «Unshadowing of Economic Processes in Ukraine - is the Main 

Condition for the Development of Entrepreneurship» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108363 

Дата реєстрації авторського права 
 

30.09.2021 

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

 

Васюта Василь Васильович, Курчанов Валерій Микитович, 

Черницька Ілона 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 «Analysis of method of increasing performance productivity of modular 

operations based on non-position encoding of numbers in residue class» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

108364 

Дата реєстрації авторського права 
 

30.09.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Замішайлов Михайло Михайлович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Книга «Роман «УЛУКОМОРЬЯ» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Роман «УЛУКОМОРЬЯ» вигадка автора, розповідає про життя селян-

кріпаків, що втекли в глиб Сибіру від поміщика з метою набуття 

нового вільного життя, створення нового поселення Улукоморья. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

108365 

Дата реєстрації авторського права 
 

30.09.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Синчук Роман Іванович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір, створений для кіно 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Трітмент до повнометражного документального фільму «ЗВУК 

РАЙДУГИ» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Фільм оповідає історію театру міміки та жестів «Райдуга» від 

заснування до сьогодення, про їх проблеми та те, наскільки важливе 

існування такого театру для слабочуючих людей. Сюжет фільму 

базується на проведенні репетицій в театрі глухих, де показується 

складний процес роботи нечуючих людей. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108366 

Дата реєстрації авторського права 

 
01.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Мордюк Богдан Миколайович, Волошко Світлана Михайлівна, 

Бурмак Андрій Петрович, Франчік Наталія Володимирівна, Малахов 

Дмитро Сергійович 
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 «Комбіновані методики поверхневого зміцнення 

алюмінієвого сплаву АМГ6 із застосуванням електроіскрової обробки 

та ультразвукового ударного впливу» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108367 

Дата реєстрації авторського права 
 

01.10.2021 

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

 

Гончаренко 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 «Краудсорсингова платформа РАТРrofi» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Платформа для краудсорсингу, обміну досвідом та думками, спілкування 

користувачів, представників бізнесу, громадськості, науки, експертів 

та всіх охочих, з можливістю публікувати дописи, відео, кейси та 

питання, вести блог. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108368 

Дата реєстрації авторського права 
 

01.10.2021 

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

 

Кокорєва Ольга Володимирівна, Воскресенська Олена Євгеніївна, 

Зайцева Олена Іванівна, Чепурова Оксана Олексіївна, 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 «Маркетингове дослідження діяльності туристичного 

підприємства: аналіз результатів діяльності» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

В статті проведене маркетингове дослідження діяльності туристичної 

фірми «Магніт» за допомогою методів: PEST-аналізу, SNW-аналізу та 

SWOT-аналізу. Проведено аналіз мікросередовища туристичної фірми 

«Магніт». 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108369 

Дата реєстрації авторського права 
 

01.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Кокорєва Ольга Володимирівна, Воскресенська Олена Євгеніївна, 

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) 

 

 

Наукова стаття «Комунікаційні засоби паблісіті в умовах 

транснаціоналізації ринку України» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

В статті проведено дослідження сучасних тенденцій розвитку паблісіті 

в умовах транснаціоналізації ринку України і визначення місця паблісіті 

як одного з напрямків PR. 

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

108370 

Дата реєстрації авторського права 

 
01.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Кокорєва Ольга Володимирівна, Воскресенська Олена Євгеніївна, 

Набока Руслан Миколайович, Чепурова Оксана Олексіївна, Власенко 

Наталія Анатоліївна, 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) 

 

 

Наукова стаття «Місце PR-технологій та анімаційної культури в 

системі комунікаційного менеджменту» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

В статті досліджено роль і місце PR-технологій у системі комунікативного 

менеджменту. Наведено комунікативні стратегії та надано їх 

характеристики. Розглянуто особливості ведення анімаційних проектів в 

туристичному бізнесі. 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

108371 

Дата реєстрації авторського права 

 
01.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Кокорєва Ольга Володимирівна, Воскресенська Олена Євгеніївна, 

Софієнко Альона Володимирівна, Власенко Наталія Анатоліївна 
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Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Наукова стаття «Організація науково-дослідної роботи в Україні на 

засадах екологізації туристичної діяльності» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Стаття присвячена дослідженню організації науково-дослідної роботи 

студентів в Україні, особливостям її планування, організації та 

проведення, а також досліджено питання екологізації туристичної 

діяльності в рамках наукових досліджень. 

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

108372 

Дата реєстрації авторського права 

 
01.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Кокорєва Ольга 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) 

 

 

Наукова стаття «Дослідження теоретичних основ міжнародної міграції 

робочої сили у глобальному світовому господарстві» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Стаття присвячена дослідженню теоретичних основ міжнародної 

міграції робочої сили у глобальному світовому господарстві. В статті 

наведені визначення міграції з різних економічних енциклопедій і 

словників. Наведено класифікацію міграції з деякими доповненнями. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108373 

Дата реєстрації авторського права 

 
01.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Паладян Віталій Васильович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Твір образотворчого мистецтва «Зображення торговельної марки 

«CAR SYSTEMS» (Торговельна марка «CAR SYSTEMS») 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Словосполучення «CAR SYSTEMS» виконане нестандартними 

символами англійського алфавіту заголовними літерами, причому 

слово «CAR» виконано набагато більшого розміру, аніж слово 

«SYSTEMS». У перекладі на українську мову словосполучення «CAR 

SYSTEMS» означає «АВТОМОБІЛЬНІ СИСТЕМИ». 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108374 

Дата реєстрації авторського права 

 
01.10.2021 

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

 

 

Олійник Євген Олегович, Олійник Аліна Сергіївна, Волкова Неля 

Василівна, Ярошенко Аліна Віталіївна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Врегулювання конфлікту інтересів на державній 

службі як важливий напрям адміністративної реформи в Україні» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Олійник Є. О., Олійник А. С., Волкова Н. В., 

Ярошенко Я. В. Врегулювання конфлікту інтересів на державній 

службі як важливий напрям адміністративної реформи в Україні // 

Інвестиції: практика та досвід. - 2019. - № 20. - С. 91-97. 
Анотація  

З'ясовано сутність поняття «конфлікт інтересів». Розглянуто трактування 

проблеми конфлікту інтересів. Проаналізовано основні характеристики 

конфлікту інтересів. З'ясовано спільні та відмінні риси реального і 

потенційного конфлікту інтересів. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108375 

Дата реєстрації авторського права 

 
01.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Олійник Аліна Сергіївна, Вельбой Марина Богданівна, Лук'яновець 

Наталія Миколаївна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Роль персоналу та виробничих витрат при 

ефективному управлінні підприємством» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Олійник А. С., Вельбой М. Б., Лук'яновець Н. М.  

Роль персоналу та виробничих витрат при ефективному управлінні 

підприємством // Агросвіт. - 2021. - № 7-8. - С. 94-102. 
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Анотація  

З'ясовано основні перепони ефективного використання персоналу. 

Досліджено взаємодію складових ефективного управління персоналом. 

Зазначено показники організаційної, економічної та соціальної 

ефективності управління персоналом. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108376 

Дата реєстрації авторського права 
 

01.10.2021 

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

 

Олійник Аліна Сергіївна, Тургеля Юлія Сергіївна, Соколовська 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) 
 

 

Науковий твір «Виробничо-маркетингові стратегії антикризового 

управління» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Олійник А. С., Тургеля Ю. С., Соколовська Ю. Є. 

Виробничо-маркетингові стратегії антикризового управління // 

Інвестиції: практика та досвід. - 2020. - № 19-20. - С. 110-116. 
Анотація  

Досліджено аспекти виробничих та маркетингових стратегій. 

Встановлено, що у кінцевому результаті ефективність виробничої 

стратегії залежить не лише від її власного змісту, а і від того, наскільки 

вона органічно взаємопов'язана з функціональними стратегіями. 
 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108377 

Дата реєстрації авторського права 
 

01.10.2021 

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

 

Райська Маргарита Валеріївна, Коновалов Олександр Сергійович, 

Грабар Ілля 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 «Люди = Нервы» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

108378 

Дата реєстрації авторського права 
 

01.10.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Lika Alvarez (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 «Znaesh kak» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

108379 

Дата реєстрації авторського права 

 
01.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Головко Олександр Олександрович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір, складений твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 
 

 

Збірка літературних письмових творів «Сборник детских сказок» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Дитячі казки про пригоди і магію. Захоплюючі персонажі, які 

повністю втягують тебе в паралельні світи і реальності. Перелік 

казок: «Сказка о единорогов», «Сказка о Двух братьях», «Сказка о 

Ворота Хэллоуина», «Сказка о Королевстве Фей», «Сказка о Новом 

годе», «Сказка Однажды в Королевстве» та ін.  
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108380 

Дата реєстрації авторського права 

 
01.10.2021 

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

 

 

Головко Олександр Олександрович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір, складений твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Збірка літературних письмових творів «Збірка дитячих казок» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
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Анотація  

Дитячі казки про пригоди і магію. Захоплюючі персонажі, які 

повністю втягують тебе в паралельні світи і реальності. Перелік 

казок: «Казка про Єдинорогів», «Казка про Двох братів», «Казка про 

Ворота Хеллоуїна», «Казка про Королівство Фей», «Казка про Новий 

рік», «Казка Одного разу у Королівстві». 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108381 

Дата реєстрації авторського права 

 
01.10.2021 

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

 

 

Головко Олександр Олександрович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір «Сполох та річка» Щоденник переклав 

з давньо-стихійних рун Уілл Харт» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Неймовірні пригоди іншого світу, світу, де спляча сила прокидається і 

змінює все, нові технології, які можуть вгамувати навіть живу стихію 

чи живі елементи природи. Все може змінитися, все це відбувалося 

насправді в паралельній реальності. 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108382 

Дата реєстрації авторського права 

 
01.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Головко Олександр Олександрович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір, складений твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Збірка літературних письмових творів «COLLECTION OF 

CHILDREN'S FAIRY TALES» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Дитячі казки про пригоди і магію. Захоплюючі персонажі, які повністю 

втягують тебе в паралельні світи і реальності. Перелік казок: «The tale 

of Unicorns», «The Tale of Two Brothers», «The tale of the Halloween 

Gate», «The Tale of the Fairy Kingdom», «Tale of the New Year» та інші. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108383 

Дата реєстрації авторського права 
 

04.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Заболотна Ірина Іванівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Літературно-письмовий твір наукового характеру «Спосіб 

індивідуального прогнозування виникнення пришийкової патології 

твердих тканин зубів у молодих людей» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Твір створено з метою визначення індивідуального рівня ризику 

розвитку клиноподібного дефекту і пришийкового карієсу зубів у 

пацієнтів молодого віку шляхом підрахунку коефіцієнта Ca+Na+Mg/P 

у ротовій рідині. 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

108384 

Дата реєстрації авторського права 

 
04.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Зінченко Олег Михайлович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір, створений для кіно 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Сценарій до кіно «Мошенники большого города». Частина перша 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108385 

Дата реєстрації авторського права 

 
04.10.2021 

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

 

 

Заболотна Ірина Іванівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 
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Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературно-письмовий твір наукового характеру «Сучасні погляди 

на виникнення і лікування некаріозних пришийкових уражень 

твердих тканин зубів» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Твір створено з метою систематизації сучасних відомостей про 

етіопатогенез і лікування (місцеве і загальне) некаріозних пришийкових 

уражень твердих тканин зубів. 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108386 

Дата реєстрації авторського права 

 
04.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Тараненко 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) 

 

 

Монографія «Проблеми художнього втілення дитячої психології в 

українській прозі 70-80-х років ХХ століття» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Тараненко А. В. Проблеми художнього втілення 

дитячої психології в українській прозі 70-80-х років ХХ століття : 

[монографія] / Альона Володимирівна Тараненко. - Дніпропетровськ : 

РВАМ «Дніпро-VAL», 2016. - 235 с. 
Анотація  

У монографії зроблено спробу проаналізувати прозові твори українських 

письменників 70-80-х років ХХ століття для з'ясування специфіки 

реалізації в них психології маленької особистості, дитячого світосприйняття і 

світорозуміння, умотивування поведінки персонажів за певних 

життєвих обставин. 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108387 

Дата реєстрації авторського права 

 
04.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Олішкевич Наталія Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір, створений для телебачення 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір «Синопсис аудіовізуального твору - 

телевізійного музичного тревел-шоу «Як звучить світ» («Синопсис 

«Як звучить світ») 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Сюжет проекту побудований довкола теми звуків, що характеризують 

різні міста та країни світу і визначають їхній ритм. Ведучий - український 

музикант, подорожує різними містами та країнами і досліджує їхні 

звуки - історичні та сучасні музичні твори, унікальні музичні 

інструменти. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108388 

Дата реєстрації авторського права 

 
04.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Куцик Микола Стефанович, Гациляк Богдан Володимирович, Стень 

Ярослав Григорович, Тимченко Кирило Олексійович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір, створений для телебачення, складений 

твір 
Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Збірка літературних творів «Сценарії 13-24 серій багатосерійного 

художнього фільму «СКАЖЕНІ СУСІДИ» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108389 

Дата реєстрації авторського права 

 
04.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Єрмоленко Вадим Миколайович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір, створений для кіно 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний сценарій до повнометражного документального фільму 

«От вінта» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Старого солдата списують з армії. У тилу Дід переживає духовну 

кризу. Після спроби накласти на себе руки, Дід потрапляє до психіатричної 

клініки. Вояк втрачає все, родину, здоров'я, навіть глузд. Єдиний дар, 

що залишився в нього - поетичне чуття природи, всесвіту. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108390 

Дата реєстрації авторського права 
 

04.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Венгер Алла Вікторівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір (поезія), складений твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Збірка віршів «Вдохновляй!» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Венгер Алла. Вдохновляй! / Алла Венгер. - Киев : 

ФОП Маслаков, 2021. - 135 с. 
Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108391 

Дата реєстрації авторського права 

 
04.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Якимович Наталія Ярославівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір «Трітмент неігрового телефільму  

«З ОДНОГО ТІСТА» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108392 

Дата реєстрації авторського права 

 
04.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Венгер Алла Вікторівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір (поезія), складений твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Збірник віршів «Сияй!» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Венгер Алла. Сияй! / Алла Венгер. - К. : ФОП Маслаков, 

2020. - 178 с. 
Анотація  

 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

108393 

Дата реєстрації авторського права 

 
04.10.2021 

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

 

 

Пилипенко Олена Олександрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Музичний твір без тексту 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Музичний твір без тексту «DEREVO» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

108394 

Дата реєстрації авторського права 

 
04.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Куценко Ірина Євгенівна 

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 «STARS ABOUT STARS» («SAS PRO») 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Оригінальний аудіовізуальний твір у вигляді інтерв'ю на базі 

вивчення індивідуального гороскопу відомої особи, для якої автор 

інтерв'юер формує свої питання на базі вивчення загального опису 

індивідуального гороскопу народження. 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

108395 

Дата реєстрації авторського права 

 
04.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Соколова Наталія 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 «Діяльність студентського гуртка Т. Флоринського в 

Університеті св. Володимира на поч. ХХ ст.» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Встановлено, що в Університеті св. Володимира одним із перших свою 

роботу розпочав гурток під керівництвом професора Т. Флоринського 

з вивчення проблем славістики. 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

108396 

Дата реєстрації авторського права 

 
04.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Обштат Олексій Віталійович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «ОЛЛІ ТРАНС» 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма, похідний твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «Система автоматичної фіксації габаритно-

вагового контролю транспортних засобів» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Комп'ютерна програма забезпечує автоматизацію організаційних і 

процесуальних заходів під час здійснення габаритно-вагового контролю 

та контролю Правил проїзду великогабаритних і великовагових 

транспортних засобів автомобільними дорогами. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108397 

Дата реєстрації авторського права 
 

04.10.2021 

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

 

Півень Микола Васильович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «САЙБЕКСОФТ» 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Комп'ютерна програма «Система автоматизації операційного обліку 

та контролю діяльності агробізнесу FieldMaster» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
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Анотація  

Забезпечує автоматизацію обліку операцій, ресурсів та організаційних 

заходів на агровиробничому підприємстві на всіх етапах догляду за 

насадженнями та під час збору врожаю. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

108398 

Дата реєстрації авторського права 

 
04.10.2021 

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

 

 

Поляков Віталій Андрійович, Колесник Марина Олександрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір науково-практичного 

характеру 
Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Науково-практичний твір «Універсальна наукова картина світу» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108399 

Дата реєстрації авторського права 
 

04.10.2021 

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

 

Поляков Віталій Андрійович, Колесник Марина Олександрівна, 

Жиденко Алла Олександрівна, Степанюк Алла Василівна, Демченко 

Наталія Ростиславівна 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір науково-практичного 

характеру 
Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Науково-практичний твір «Модель формування універсальної 

наукової картини світу (природничо-наукова складова)» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108400 

Дата реєстрації авторського права 

 
04.10.2021 

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

 

 

Товкун Руслан Васильович 
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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, літературний 

письмовий твір, створений для телебачення 
Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 
 

 

Сценарій неігрового повнометражного фільму «Земля Енея» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Сценарій створює захоплюючу поетичну подорож до міфічного раю, 

натхненну природною мудрістю людей, котрі працюють на землі, 

формами сучасного існування українського села і, насамперед, життєвим 

подихом окремої поліської спільноти, з якими жорстко поводиться 

історія. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

108401 

Дата реєстрації авторського права 
 

04.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Анонімно 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «А5 СОЛЮШНЗ» 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 
 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Комп'ютерна програма «Інформаційно-аналітична система цифрової 

трансформації бізнес-процесів планування, обліку і управління ресурсами 

«А5.ERP» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108402 

Дата реєстрації авторського права 
 

04.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Білаш Сергій Михайлович, Кононов Богдан Сергійович, Проніна 

Олена Миколаївна, Кононова Марина Миколаївна, Білаш Валентина 

Павлівна, Шостя Анатолій Михайлович, Коптєв Михайло 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) 
 

 

Наукова стаття «Particularities associated with the expression of glial 

acidic fibrillary protein on the structural components of cerebellum of the 

rats influenced by the food additives complex» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

При проведенні даного дослідження використовували білих 

безпорідних щурів (n=100), середня маса яких становила258,1±0,67 г. 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

108403 

Дата реєстрації авторського права 

 
04.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Бурмак Андрій Петрович, Мордюк Богдан Миколайович, Волошко 

Світлана Михайлівна, Закієв Вадим Ісламович, Франчік Наталія 

Володимирівна, Могилко Владислав Віталійович 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Методика синтезу деформаційних нанокомпозитів на 

поверхні латуні ЛС59-1 ультразвуковою ударною імплантацією порошків 

різних фракцій» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108404 

Дата реєстрації авторського права 

 
04.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Верига Юстина Андріївна, Дмитренко 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 «INFORMATION SUPPORT OF FINANCIAL CONTROLLING 

OF SUBJECTS OF JOINT ACTIVITY» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108405 

Дата реєстрації авторського права 

 
04.10.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Добрянська Вікторія Вікторівна, Іваненко 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 «Комплексна інтегральна маркетингова оцінка 

конкурентоспроможності продукції ПрАТ «Миргородський завод 

мінеральних вод» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Авторами використано метод комплексної інтегральної маркетингової 

оцінки для визначення конкурентоспроможності продукції  

ПрАТ «Миргородський завод мінеральних вод». 

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

108406 

Дата реєстрації авторського права 

 
04.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Гапоненко Тетяна Миколаївна, Симоненко Альона 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 «Вплив модифікаторів на властивості вторинного 

поліетилентерефталату» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Гапоненко Т. М., Симоненко А. С. Вплив модифікаторів 

на властивості вторинного поліетилентерефталату // Сучасний світ як 

результат антропогенної діяльності. - 2018. - С. 159-161. 
Анотація  

Досліджено вплив модифікаторів на фізико-хімічні властивості 

полімерного композита на основі модифікованого термопластами 

вторинного поліетилентерефталату. 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108407 

Дата реєстрації авторського права 

 
04.10.2021 

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 
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Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Музичний твір з текстом «Ptakha» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108408 

Дата реєстрації авторського права 
 

04.10.2021 

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

 

Маков Павло Миколайович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Твір образотворчого мистецтва «ФОНТАН ВИСНАЖЕННЯ» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Концептуальна скульптурна композиція, що складається з бронзових 

воронок (або будь-якого іншого металу, пластику і т. д.) з двома або з 

іншою кількістю носиків, через які постійно протікає вода. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108409 

Дата реєстрації авторського права 
 

04.10.2021 

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

 

Маков Павло Миколайович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Твір образотворчого мистецтва «ДОТИК» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

«Дотик» - багаторазове кольорове інтагліо, малюнок, акрил, папір. 

Кожна людина, хоче вона того чи ні, залишає в процесі свого життя 

слід на Землі. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

108410 

Дата реєстрації авторського права 
 

04.10.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Васильєв Ігор Володимирович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Пісня «Ослиные уши» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108411 

Дата реєстрації авторського права 

 
04.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Гладь Іван Васильович, Николин Уляна Михайлівна, Николин Петро 

Михайлович, Кіянюк Олександр Іванович, Бацала Ярослав 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 «Симетрування струмів у фазах занурного асинхронного 

електродвигуна» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Розробка продуктивних нафтогазових родовищ Прикарпаття ефективна 

при використанні занурних електровідцентрових насосів та електробурів. 

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108412 

Дата реєстрації авторського права 

 
05.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Овчаренко Олександра Ігорівна, Орленко Іван Андрійович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір, створений для кіно 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Сценарій короткометражного фільму «Агнозія» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
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Анотація  

Історія про тяжкохвору жінку, котра приїжджає, щоб попрощатися з 

батьком, якого не бачила з дитинства. Маючи розлади пам'яті, вона не 

впізнає обличчя людей. Наважившись на розмову з батьком, вона не 

застає його дома, але знаходить у підвалі будинку підземний хід, що 

веде незрозуміло куди. 
 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

108413 

Дата реєстрації авторського права 

 
05.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Муквіч Олена Миколаївна, Омельченко Людмила Іванівна, Дудка 

Ірина Віталіївна, Бельська Олена Альбертівна 
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 «Алгоритм призначення вітаміну D при ЮІА залежно 

від факторів ризику, ступеня його недостатності в організмі, особливостей 

перебігу захворювання та застосованої терапії» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Більшість хворих на ювенільний ідіопатичний артрит мають знижену 

забезпеченість організму вітаміном D. На підставі визначення факторів 

ризику, особливостей перебігу захворювання та застосованої терапії, 

розроблено алгоритм корекції забезпеченості вітаміном D та визначено 

його ефективність. 
 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108414 

Дата реєстрації авторського права 
 

05.10.2021 

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 «Методичні рекомендації до проведення практичних 

занять, організації самостійної роботи та виконання розрахунково-

графічної роботи з навчальної дисципліни «Економіка 

природокористування» (для студентів 4 курсу денної і заочної форм 

навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальностей 

101 - Екологія, 183 - Технології захисту навколишнього середовища» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
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Анотація  

Методичні рекомендації надають необхідні теоретичні основи, приклади 

питань, що мають бути розглянуті під час практичного заняття, питання 

до самостійної роботи, що надають студентам теоретичні знання та 

практичні навички з особливостей формування витрат, пов'язаних з 

природоохоронною діяльністю. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108415 

Дата реєстрації авторського права 

 
05.10.2021 

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 «Методичні рекомендації до проведення практичних 

занять та організації самостійної роботи з навчальної дисципліни 

«Екологічний менеджмент і аудит» (для студентів денної форми навчання 

освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності 101 - Екологія)» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Методичні рекомендації надають необхідні теоретичні засади, приклади 

питань, що мають бути розглянуті під час практичного заняття, та 

можливі відповіді на них, питання до самостійної роботи під час 

практичного заняття, що потребують з боку студента опанування 

теоретичного матеріалу. 

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108416 

Дата реєстрації авторського права 

 
05.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Пилипчак Юлія Семенівна, Пилипчак Микола Семенович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір «ИНСТРУКЦИЯ ПО 

САМОИЗДАТЕЛЬСТВУ АВТОРСКОЙ МУЗЫКИ» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Інструкція розроблена для музикантів, які бажають опублікувати 

авторську музику на цифрових майданчиках світу та монетизувати її. 
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Детальна покрокова інструкція містить інформацію, які матеріали 

необхідно підготувати, як розмістити трек, як верифікувати дані, як 

налаштувати монетизацію тощо. 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

108417 

Дата реєстрації авторського права 

 
05.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Нікішина Наталія Владиславівна 

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 «Дар Афродиты» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Бажаючи помститися матері за смерть батька, донька виходить заміж 

за маминого обранця і закохується в його прийомного сина. Коли 

з'ясовується, що батько живий, вона готова покинути чоловіка, але 

життєві обставини не дозволяють їй це зробити і лише смертельна 

небезпека підказує правильне рішення. 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108418 

Дата реєстрації авторського права 

 
05.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Баркасі Вікторія Володимирівна, Кордюк Олена Миколаївна, 

Філіпп'єва 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) 

 

 

Навчально-методичний посібник «Лінгвокраїнознавство Великобританії 

та США» (для змішаної форми навчання)» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: В. В. Баркасі, О. М. Кордюк, Т. І. Філіпп'єва. 

Лінгвокраїнознавство Великобританії та США (для змішаної форми 

навчання). Навчально-методичний посібник. - Миколаїв : МНУ імені 

В. О. Сухомлинського, 2021. - 200 с. 
Анотація  

Посібник розрахований на студентів-германістів як денної, так і заочної 

форм навчання ІІ курсу факультету іноземної філології вищих навчальних 

закладів. Матеріали організовані згідно з вимогами навчальної програми 

для гуманітарних спеціальностей. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108419 

Дата реєстрації авторського права 
 

05.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Полозова Тетяна Василівна, Колупаєва Іріна Володимирівна, Шейко 

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) 

 

 

Науковий твір «Цифровий розрив у країнах ЄС та його вплив на 

продуктивність праці та глобальну конкурентоспроможність» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Метою твору є оцінка розривів в процесах цифровізації та продуктивності 

праці серед країн-членів ЄС і оцінка впливу розриву в процесах 

цифровізації на конкурентоспроможність країни. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108420 

Дата реєстрації авторського права 

 
05.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Кирич Едуард Ілліч 

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 «Небилиці старого Папуги: 

персонажі та інші малюнки 2006-2014 рр.» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108421 

Дата реєстрації авторського права 

 
05.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Пальоха 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) 
 

 

Графічне зображення «Зображення логотипу «LIL CORNER» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108422 

Дата реєстрації авторського права 
 

05.10.2021 

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

 

Зінченко Марія Олександрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Науковий твір «Методичні рекомендації до проведення польової 

практики з природознавства «Молюски» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Зінченко М. О. Молюски : Метод. рек. до проведення 

польової практики з природознавства. - Луцьк : Медіа, 2016. - 60 с. 
Анотація  

Видання вміщує методичні рекомендації щодо вивчення молюсків під 

час проведення польової практики з природознавства. У публікації 

розглянуто інформаційний матеріал з особливостей зовнішньої будови 

молюсків, наведено рекомендації щодо збору матеріалу, його збереження, 

обробки і визначення. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108423 

Дата реєстрації авторського права 
 

05.10.2021 

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

 

Макарук Лариса Леонідівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Монографія «Мультимодальність сучасної англомовної мас-медійної 

писемної комунікації» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Макарук Л. Л. Мультимодальність сучасної англомовної 

мас-медійної писемної комунікації [текст] : монографія. - Луцьк : 

Вежа-Друк, 2018. - 424 с. 
Анотація  

У монографії розглянуто специфіку сучасної англомовної мас-медійної 

писемної комунікації. Зосереджено увагу на мультимодальній лінгвістиці, 

візуальній лінгвістиці, паралінгвістиці та графічній лінгвістиці. 

Обґрунтовано категорійно-поняттєвий апарат означених напрямів. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108424 

Дата реєстрації авторського права 
 

05.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Макарук Лариса Леонідівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Монографія «Еволюція англомовної писемної комунікації» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Макарук Л. Л. Еволюція англомовної писемної 

комунікації [текст] : монографія / Лариса Леонідівна Макарук. - 

Луцьк : Вежа-Друк, 2017. - 140 с. 
Анотація  

У монографії розглянуто становлення та розвиток письменності. 

Висвітлено причини зміни спектра ресурсів, які використовують під 

час передачі інформації в усній і писемній формах. Окреслено категорійно-

понятійний апарат суміжних лінгвістичних галузей, у межах яких 

досліджуються паралінгвальні засоби. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

108425 

Дата реєстрації авторського права 
 

05.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Зінченко Марія Олександрівна, Сухомлін Катерина Борисівна, 

Зінченко Олександр Павлович, Теплюк Вадим 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 «The biology of Simulium noelleri and Simulium dolini: 

morphological, ecological and molecular data» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Молекулярно-генетичні дослідження зробили революцію в таксономії 

та систематиці родини Simuliidae. Simulium noelleri Friederichs, 1920 - 

вид мошок, поширений у Галактиці і відомий з 33 країн світу. В Україні 

вперше зареєстрований А. Г. Топчієвим у 1954 р. 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108426 

Дата реєстрації авторського права 

 
05.10.2021 

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

 

 

Каблаш Іван Євгенович 
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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 «Продвинутый. Духовная практика № 1 

«Сферы» («Продвинутый») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

У творі представлена духовна практика, по суті - це реферат з чіткою 

інформацією і матеріалом для самостійної роботи над своєю душею і 

зв'язками. В роботі є ідея і її розкриття по складових. Є практична 

частина, є логічна послідовність для виконання практичної роботи. 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

108427 

Дата реєстрації авторського права 

 
05.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Березенко Валентина Сергіївна, Диба Марина Борисівна, Забара Дарія 

Віталіївна 
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 можливості рецидиву автоімунних 

захворювань печінки у дітей» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Пропонується критерій діагностики автоімунних захворювань печінки у 

дітей на підставі визначення CD14LowCD16+ у сироватці крові. 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108428 

Дата реєстрації авторського права 

 
05.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Антипкін Юрій Геннадійович, Задорожна Тамара Данилівна, Уманець 

Тетяна Рудольфівна, Буратинська Антоніна Анатоліївна, Пустовалова 

Ольга Іванівна, Килихевич Світлана Миколаївна 
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 
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Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Науковий твір «Морфологічні і імуногістохімічні особливості слизової 

стравоходу дітей з бронхіальною астмою, поєднаною з рефлюкс-езофагітом» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Морфологічні зміни у слизовій стравоходу дітей з рефлюкс-езофагітом 

та бронхіальною астмою відрізняються від дітей з рефлюкс-езофагітом 

без бронхіальної астми, наявністю тяжких пошкоджень епітелію, 

дисхронозом змін, тяжким подовженням «сосочків», вираженою 

клітинною проліферацією (Кі-67). 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108429 

Дата реєстрації авторського права 
 

05.10.2021 

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

 

Паренек Простой (псевдонім) 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір (поезія) 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Вірш «Лав» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108430 

Дата реєстрації авторського права 
 

05.10.2021 

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

 

Паренек Простой (псевдонім) 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір (поезія) 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Вірш «Молитва» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

108431 

Дата реєстрації авторського права 

 
05.10.2021 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 67, 2021 

 

319 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Паренек Простой (псевдонім) 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір (поезія) 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Вірш «Диктатор» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

108432 

Дата реєстрації авторського права 

 
05.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Паренек Простой (псевдонім) 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір (поезія) 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 
 

 

Вірш «Выпускной» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108433 

Дата реєстрації авторського права 
 

05.10.2021 

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

 

Кузьменко Володимир Васильович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Сценарій до оперної та класичної театральної постановки в двох 

частинах «Долі не бійся» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108434 

Дата реєстрації авторського права 
 

05.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Юрченко Тетяна Олегівна, Клименко Віта Іванівна, Туль Світлана 

Іванівна, Шкурупій Ольга Всеволодівна, Флегантова Анна Леонідівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Книга «Гендерний паспорт міста Полтави» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Юрченко Т. О., Клименко В. І., Туль С. І., Шкурупій О. Ф., 

Флегантова А. Л. Гендерний паспорт міста Полтави. - Полтава, 2020. - 

56 с. 
Анотація  

Гендерний паспорт міста Полтави відображає демографічну ситуацію 

у місті та ступінь залучення чоловіків і жінок у різні сфери життєдіяльності 

міста. 

 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

108435 

Дата реєстрації авторського права 
 

05.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Василенко Інна Анатоліївна, Чернецький Євгеній Вячеславович, 

Куманьов Сергій Олександрович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «Контроль процесу збирання відпрацьованих 

батарейок» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Комп'ютерна програма «Контроль процесу збирання відпрацьованих 

батарейок» призначена для функціонування розробленого електронного 

пристрою на базі платформи Arduino, що дозволяє контролювати 

кількість зібраних відпрацьованих батарейок та здійснювати мотивацію 

для подальшого окремого збору відходів. 

 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108436 

Дата реєстрації авторського права 

 
05.10.2021 

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

 

 

Данилюк Віталій Вячеславович 
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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 «Край любви» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108437 

Дата реєстрації авторського права 

 
05.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Тасиць Тетяна Валеріївна 

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) 

 

 

Підручник з англійської мови «FLASH School Student's Book 1 (Version 4, 

2020)» («FLASH School Student's Book 1») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108438 

Дата реєстрації авторського права 

 
05.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Шуліков Сергій 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) 

 

 

Книга «Джазбука. Основи імпровізаційного музикування» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108439 

Дата реєстрації авторського права 
 

05.10.2021 

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 ілюстрований твір «Трансформационная игра 

«Обратный Синтез» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Твір, що заявляється, являє собою об'єкт, що відповідає вимогам 

законодавства, є описом авторської гри та розвиваючого ігрового 

процесу. Мета: навчити приймати нестандартні рішення у будь-яких 

життєвих ситуаціях, розширити горизонти сприйняття світу. Місія: 

пробудити інтерес до життя. 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

108440 

Дата реєстрації авторського права 

 
05.10.2021 

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

 

Гошовська Аліса Володимирівна, Гошовський Владислав 

Михайлович, Ясніковська Світлана Михайлівна 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Наукова стаття «Дослідження трофобласта при TORCH-інфекції на 

матеріалі абортів в першому триместрі вагітності» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Дослідження є фрагментом серії імуногістохімічних досліджень 

трофобласта при TORCH-інфекції, які заплановано провести в різні 

терміни гестації. Стаття присвячена результатам досліджень 

трофобласта в термін гестації 7-8 тижнів. 
 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108441 

Дата реєстрації авторського права 
 

05.10.2021 

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

 

Гошовська Аліса Володимирівна, Давиденко Ігор Святославович, 

Гошовський Владислав Михайлович, Давиденко Оксана Миколаївна, 

Ясніковська Світлана Михайлівна 
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Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Наукова стаття «Кількісні результати імуногістохімічного дослідження 

металопротеїнази-2 у трофобласті при TORCH-інфекції на матеріалі 

абортів у термін гестації 7-8 тижнів» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108442 

Дата реєстрації авторського права 

 
05.10.2021 

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

 

 

Тасиць Тетяна Валеріївна 

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) 

 

 

Підручник з англійської мови «STUDENT'S BOOK Medium A1 Part 1 

(Version 1, 2020)» («STUDENT'S BOOK Medium A1 Part 1») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108443 

Дата реєстрації авторського права 

 
05.10.2021 

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

 

 

Тасиць Тетяна Валеріївна 

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) 

 

 

Підручник з англійської мови «FLASH School Student's Book 2 (Version 4, 

2020)» («FLASH School Student's Book 2») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108444 

Дата реєстрації авторського права 
 

05.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Тасиць Тетяна Валеріївна 

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) 

 

 

Підручник з англійської мови «STUDENT'S BOOK A1 (Version 4)» 

(«STUDENT'S BOOK A1») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

108445 

Дата реєстрації авторського права 
 

05.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Тасиць Тетяна Валеріївна 

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) 
 

 

Підручник з англійської мови «Flash School Student's book A2 Part 2 

(Version 4, 2020)» («Flash School Student's book A2 Part 2») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108446 

Дата реєстрації авторського права 

 
05.10.2021 

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

 

 

Паламарек Каріна Вікторівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського 

національного торговельно-економічного університету 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературно-письмовий твір «Сценарій проведення фестивалю-ярмарку 

«СВЯТО ГАРБУЗА» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

108447 

Дата реєстрації авторського права 

 
05.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Паламарек Каріна Вікторівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського 

національного торговельно-економічного університету 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Літературно-письмовий твір «Положення про проведення фестивалю-

ярмарку «СВЯТО ГАРБУЗА» (онлайн)» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108448 

Дата реєстрації авторського права 
 

05.10.2021 

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

 

Куницький Костянтин Сергійович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «КЮСОЛЮШНС» 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Комп'ютерна програма «Електронна шафа «Qsolutions POST» 

(«Qsolutions POST») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108449 

Дата реєстрації авторського права 
 

05.10.2021 

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

 

Робський Владислав Олександрович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
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Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір, створений для кіно 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Сценарій до кіно «Човники» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

1991 рік. Розпад СРСР. Залишившись без роботи і засобів до існування, 

вчителька мати-одиначка їде на торгівлю за кордон, щоб заробити на 

лікування сина та при цьому не втратити гідність. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

108450 

Дата реєстрації авторського права 
 

05.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Омелянова Вікторія Юріївна, Стрельчук Людмила Михайлівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 
 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір науково-практичного 

характеру 
Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Реконструкція та озеленення загальноосвітніх навчальних 

закладів» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Омелянова В. Ю., Стрельчук Л. М. Реконструкція та 

озеленення загальноосвітніх навчальних закладів // Збірник наукових 

праць Уманського національного університету садівництва. - 2021. - 

Випуск 98. - С. 270-280. 
Анотація  

Проблема озеленення шкіл сьогодні стоїть досить гостро, оскільки 

зелені насадження навколо навчальних закладів виконують 

поліфункціональні призначення: санітарно-гігієнічне, захисне, 

архітектурно-художнє, протипожежне, рекреаційне, навчально-виховне. 

Вони зменшують запиленість повітря. 

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108451 

Дата реєстрації авторського права 

 
05.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Дементьєва Ольга Іванівна, Бойко Тетяна Олексіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Особливості застосування багаторічних лікарських рослин в 

оформленні квітників міста Херсон» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Дементьєва О. І., Бойко Т. О. Особливості застосування 

багаторічних лікарських рослин в оформленні квітників міста Херсон // 

Таврійський науковий вісник. - 2021. - Випуск 118. - С. 333-340. 
Анотація  

У статті розглянуто особливості застосування багаторічних лікарських 

рослин в оформлені квітників міста Херсон, що сприяє тенденції 

поширення ідей екологічності, сприятливого впливу на навколишнє 

середовище, а також естетичне доповнення об'єктів садово-паркового 

будівництва у міських умовах. 
 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108452 

Дата реєстрації авторського права 
 

05.10.2021 

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

 

Ткачук Едуард Васильович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Музичний твір з текстом «Межа» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108453 

Дата реєстрації авторського права 
 

05.10.2021 

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

 

Бойко Тетяна Олексіївна, Дементьєва Ольга Іванівна, Омелянова 

Вікторія Юріївна, Стрельчук Людмила Михайлівна 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Стаття «Ornamental woody plants assortment expansion in landscaping 

the cities of Southern Ukraine» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Boiko O., Dementieva O., Omelianova V., Strelchyuk L. 

Ornamental woody plants assortment expansion in landscaping the cities of 

Southern Ukraine // 20th International Multidisciplinari Scientific GeoConference 

SGEM 2020. - 2020. - P. 595-602. 
Анотація  

В умовах глобальних змін клімату, підвищених антропогенних 

навантажень, дискомфорту середовища урбанізованих територій через 

забруднення повітряного середовища викидами автотранспорту та 

промислових підприємств, благоустрій та озеленення населених місць 

набуває особливого значення. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108454 

Дата реєстрації авторського права 
 

05.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Садикова Яна 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 «Практичні 

рекомендації щодо складання позовних заяв у справах про визначення 

місця проживання дитини» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

На основі аналізу законодавства та судової практики визначено мету 

подачі позовних заяв про визначення місця проживання дитини та 

запропоновано план складання таких позовних заяв, щоб документ 

виглядав структурованим і були враховані всі обставини, які входять 

до предмета доказування позивача. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108455 

Дата реєстрації авторського права 
 

05.10.2021 

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

 

Лютко Наталія Віталіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «Особливості 

впливу процесу глобалізації на право» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Розглянуто трактування права в контексті сучасних глобалізаційних 

процесів, а також як найважливіший елемент глобалізації, її необхідний 

нормативний фундамент. Визначено сутність характеристики глобалізації, 

її проблеми і перспективи, що зумовлюють особливості розвитку 

права та його значення. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

108456 

Дата реєстрації авторського права 

 
05.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Козубай Інна Віталіївна, Хаджи Анна Юріївна, Замкова Діана 

Русланівна 
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Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Наукова стаття «Особливості репрезентації гендерного аспекту в 

англійській мові на матеріалі британської преси» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Козубай І. В., Хаджи А. Ю., Замкова Д. Р. Особливості 

репрезентації гендерного аспекту в англійській мові на матеріалі 

британської преси // Вісник Луганського національного університету 

імені Тараса Шевченка. Серія: філологічні науки. - 2021. - № 3 (341). - 

С. 51-59. 
Анотація  

 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108457 

Дата реєстрації авторського права 

 
05.10.2021 

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

 

 

Козубай Інна Віталіївна, Хаджи Анна Юріївна, Гудова Анастасія 

Вілаліївна 
Повне ім'я або повне офіційне 

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 вживання англомовного сленгу на 

позначення грошей у американських реп-текстах» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Козубай І. В., Хаджи А. Ю., Гудова А. В. Особливості 

вживання англомовного сленгу на позначення грошей у американських 

реп-текстах // Нова філологія. Збірник наукових праць. - 2021. - № 82. - 

С. 118-122. 
Анотація  

 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108458 

Дата реєстрації авторського права 

 
05.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Юрасова Алла Миколаївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір, твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературно-письмовий твір «Правила настільної гри «R.U.N.» 

(«R.U.N.») 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Ігровий процес занурює учасників у світ вуличних гонок. Тип ігрової 

механіки - покроковий, нелінійний. Передбачена можливість вибору 

різних типів і режимів ігрового процесу. В ігровій механіці присутня 

можливість отримувати спеціальні картки. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108459 

Дата реєстрації авторського права 
 

05.10.2021 

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

 

Гонта Андрій 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 «Медикаменти» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108460 

Дата реєстрації авторського права 
 

05.10.2021 

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

 

Саєнко Микола 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 «Расчет, анализ математической модели 

защиты электрической сети» («РАММЗЭС») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Програма призначена для вибору уставок (параметрів) релейного захисту 

за наступними умовами: узгодження із суміжними струмовими захистами; 

відбудова від заданого місця з КЗ (шини або задана точка на лінії); 

чутливість до КЗ в певній точці схеми мережі; відбудова від неповнофазного 

режиму на лінії. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108461 

Дата реєстрації авторського права 

 
05.10.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Абабілова Наталія Миколаївна, Усаченко 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 «Peculiarities of political speeches translation» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Аbabilova N. M., Usachenko I. V. Peculiarities of political 

speeches translation // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного 

університету. - 2021. - Вип. 48, том 3. - С. 56-59. 
Анотація  

Статтю присвячено проблемі перекладу політичних промов, що є вкрай 

актуальним в наш час, оскільки політична діяльність відіграє особливу 

роль у житті суспільства, впливає на місце країни на міжнародній 

арені, її взаємини з іншими державами. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108462 

Дата реєстрації авторського права 

 
05.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Дроб'язко Володимир Степанович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної 

академії правових наук України 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науково-практичний посібник «Історичні та теоретично-практичні 

аспекти становлення і розвитку міжнародної системи охорони суміжних 

прав» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Комплексно розглядаються історичні та теоретично-практичні аспекти 

становлення і розвитку міжнародної системи охорони суміжних прав, 

досліджені становлення і матеріально-правові положення Римської 

конвенції, Женевської конвенції та інших міжнародних договорів. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108463 

Дата реєстрації авторського права 

 
05.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Андрощук Геннадій Олександрович, Работягова Людмила Іванівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної 

академії правових наук України 
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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 «Продовження строку дії патенту на винахід: міжнародний 

досвід правового регулювання» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Досліджено економіко-правові аспекти інноваційної політики та 

патентних стратегій фармацевтичних компаній, питання нормативно-

правового регулювання продовження строку охорони лікарських 

засобів, що охороняються патентом і підлягають адміністративній 

процедурі надання дозволу в країнах-членах ЄС. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108464 

Дата реєстрації авторського права 

 
05.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Батюк Олег Володимирович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний твір наукового характеру «Криміналістичне 

забезпечення протидії злочинам на об'єктах критичної інфраструктури» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Батюк О. В. Криміналістичне забезпечення протидії 

злочинам на об'єктах критичної інфраструктури : монографія. - Луцьк : 

ФОП Гадяк Жанна Володимирівна, друкарня «Волиньполіграф», 2021. - 

456 с. 
Анотація  

Досліджено теоретичні і практичні аспекти використання положень та 

наукових розробок криміналістики в забезпеченні діяльності 

правоохоронних органів України в протидії злочинам, що вчинені на 

об'єктах критичної інфраструктури, розкрито сучасні можливості 

криміналістики в протидії злочинам. 

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108465 

Дата реєстрації авторського права 

 
05.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Штефан Анна Сергіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної 

академії правових наук України 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 
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Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Монографія «Механізм доказування: теорія і практика у цивільному 

судочинстві» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Викладено авторську концепцію механізму доказування, його елементів 

та особливостей функціонування у цивільному судочинстві. 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108466 

Дата реєстрації авторського права 

 
05.10.2021 

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

 

 

Бутнік-Сіверський Олександр Борисович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної 

академії правових наук України 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Монографія «Методологія оцінки вартості майнових прав інтелектуальної 

власності та практичні аспекти її застосування» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У монографії з дещо нетрадиційного боку розглянуто методичні 

особливості оцінки вартості майнових прав інтелектуальної власності 

в умовах використання нової методики економічної ефективності 

інвестицій. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108467 

Дата реєстрації авторського права 

 
05.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Спіркіна Оксана Олексіївна, Ненько Юлія Петрівна, Іващенко 

Оксана Алімівна 
Повне ім'я або 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 «Посібник для самостійної роботи з англійської мови за 

професійним спрямуванням обов'язкової загальної підготовки за 

освітньо-професійною програмою «Право» підготовки здобувачів за 

першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти у галузі знань 08 «Право» 

за спеціальністю 081 «Право» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
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Анотація  

Призначений для використання під час самостійної роботи здобувачів 

вищої освіти денної та заочної форм навчання, що навчаються за 

першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти галузі знань 08 «Право» 

за спеціальністю 081 «Право». 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108468 

Дата реєстрації авторського права 

 
06.10.2021 

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

 

 

Зайцев Владислав Віталійович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Пісня «Назавжди Моя» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

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

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108469 

Дата реєстрації авторського права 

 
06.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Mari Alex Shesha (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 «Gaur Hari» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108470 

Дата реєстрації авторського права 

 
06.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Кундельчук Оксана Петрівна, Орлова-Гудім Катерина Сергіївна, 

Іосипчук Анастасія Михайлівна 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 67, 2021 

 

335 

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) 
 

 

Літературно-письмовий твір науково-методичного характеру «Екологічна 

паразитологія. Матеріали для підготовки до практичних та семінарських 

занять» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Навчально-методичний посібник містить матеріали для підготовки до 

практичних та семінарських занять по окремих питаннях курсу «Екологічна 

паразитологія. Матеріали для підготовки до практичних та семінарських 

занять» для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавр. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108471 

Дата реєстрації авторського права 
 

06.10.2021 

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

 

Шаврук Олена Ігорівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Твір, створений для сценічного показу 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

П'єса «Позашлюбна донька Гамлета» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Автор-драматург приносить п'єсу директорці театру для постанови. 

Оскільки ця п'єса є переробкою п'єси Шекспіра та ще й, на погляд 

директорки, невдалою переробкою, вона відмовляється дати дозвіл на 

постанову. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108472 

Дата реєстрації авторського права 

 
06.10.2021 

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

 

Крічкер Ольга Юхимівна, Єремеєва Наталія Федорівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «Сучасні підходи 

та інноваційні технології формування англомовної комунікативної 

компетентності в процесі дистанційного навчання студентів технічних ЗВО» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У статті розглянуто особливості застосування інноваційних, зокрема 

інформаційних, технологій для формування іншомовної комунікативної 

компетентності студентів технічних закладів вищої освіти в процесі 

дистанційного навчання. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

108473 

Дата реєстрації авторського права 
 

06.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Гудошник Оксана Василівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 
 

 

Стаття «Трансмедіальні наративи коміксової журналістики: світовий 

та український досвід» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Гудошник О. В. Трансмедіальні наративи коміксової 

журналістики: світовий та український досвід // Communikations and 

Communikative Technologies. - 2020. - №20. - Р. 32-41. 
Анотація  

Розглянуто коміксову журналістику у контексті різних теоретичних 

підходів; проаналізовано національний контент. Опорний термін 

роботи розглядається як парасольковий, що дозволяє об'єднати 

інтерактивний комікс-репортаж, карикатуру, пітч, графічний роман у 

єдиний простір графічного сторітелінгу. 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108474 

Дата реєстрації авторського права 

 
06.10.2021 

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

 

 

Олянич Аня Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір, фотографічний твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Опис з ілюстраціями «Brand book - Центру творчого навчання «Kiwi» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Офіційний документ мережі центрів творчого навчання «Kiwi», в 

якому наведені стандарти візуального стилю, допустимі для використання 

в різних ситуаціях. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108475 

Дата реєстрації авторського права 
 

06.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Корнійчук Роман Володимирович 

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) 

 

 

Твір образотворчого мистецтва «НАШЕ ВЕСІЛЛЯ» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Збірка містить зображення «Молодята і обручки», що включає зображення 

танцюючої пари та з'єднаних обручок, зображення «Весняні», що зображує 

пару закоханих у вінках.  
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

108476 

Дата реєстрації авторського права 

 
06.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Mari Alex Shesha (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 «Додому» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108477 

Дата реєстрації авторського права 
 

07.10.2021 

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

 

Кучеренко Максим Володимирович 

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 «Brandbook Wine of Ukraine» («Брендбук Українське 

вино») 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

108478 

Дата реєстрації авторського права 

 
07.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Єрмілова Наталія Василівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Навчальний посібник «Навчальний посібник до самостійного вивчення 

матеріалу «Електрообладнання та електропостачання об'єктів 

нафтогазової промисловості» з дисципліни «Електротехніка та 

електропостачання» для студентів спеціальності 185 «Нафтогазова 

інженерія та технології» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Єрмілова Н. В. Навчальний посібник до самостійного 

вивчення матеріалу «Електрообладнання та електропостачання 

об'єктів нафтогазової промисловості» з дисципліни «Електротехніка 

та електропостачання» для студентів спеціальності 185 «Нафтогазова 

інженерія та технології» / Н. В. Єрмілова ; за заг. ред. Н. В. Єрмілової. - 

Полтава : Національний університет «Полтавська політехніка імені 

Юрія Кондратюка», 2021. - 76 с. 
Анотація  

 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108479 

Дата реєстрації авторського права 

 
07.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Бідучак Анжела Степанівна, Грицюк Мар'яна Степанівна, Чорненька 

Жанетта Анатоліївна, Доманчук Тетяна Іллівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Наукова стаття «History of rengenology development» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У статті описано історичні етапи формування рентгенології як науки. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108480 

Дата реєстрації авторського права 
 

07.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Чорненька Жанетта Анатоліївна, Грицюк Мар'яна Степанівна, 

Бідучак Анжела Степанівна, Доманчук Тетяна Іллівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Наукова стаття «History of simulation-medical students 'simulation 

education» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Висвітлено історію розвитку симуляційного навчання в світі та, зокрема, 

в Україні, сучасний підхід та актуальність впровадження симуляційного 

навчання у медичних ВЗО. 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

108481 

Дата реєстрації авторського права 

 
07.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Бідучак Анжела Степанівна, Грицюк Мар'яна Степанівна, Чорненька 

Жанетта Анатоліївна, Доманчук Тетяна Іллівна 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Наукова стаття «History of formation and development of biostatistics» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Висвітлено історію розвитку біостатистики в світі. Збір статистичних 

даних почався з давніх-давен. А до більш пізнього періоду належать 

обробка і аналіз статистичних даних, тобто зародження біостатистики 

як науки. 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108482 

Дата реєстрації авторського права 

 
07.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Антоненко Олександр 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) 
 

 

Наукова стаття «Культурне життя Мелітополя початку ХХ століття: 

панорама та провідні тенденції» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Виявлені провідні аспекти культурного життя м. Мелітополя початку 

ХХ століття в контексті загальнонаціональних та регіональних тенденцій. 

Доведено, що на початку ХХ століття Мелітополь став одним із 

культурних центрів Північного Приазов'я. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108483 

Дата реєстрації авторського права 
 

07.10.2021 

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

 

Нікіфоренко Володимир Степанович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Опис авторського проекту «НОВЕ ОБЛИЧЧЯ КЕРІВНОГО СКЛАДУ» 

В ДЕРЖАВНІЙ ПРИКОРДОННІЙ СЛУЖБІ УКРАЇНИ» («НОКС») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Авторський проект щодо розв'язання актуальної проблеми - відбору 

кандидатів для призначення на керівні посади. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108484 

Дата реєстрації авторського права 
 

07.10.2021 

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

 

Чернікова Наталія Миколаївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Науковий твір «The consequences of digitalization of enterprises business 

processes» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Досліджено процеси цифровізації бізнес-процесів підприємств, зроблено 

висновки про позитивні та негативні наслідки структурних зрушень, 

пов'язаних з цим. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108485 

Дата реєстрації авторського права 
 

07.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Чернікова Наталія Миколаївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Удосконалення бізнес-процесів підприємств в умовах 

цифрової трансформації» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Досліджено бізнес-процеси підприємств в умовах цифрових трансформацій, 

визначено переваги та недоліки різних підходів в управлінні бізнес-

процесами та запропоновано шляхи їх удосконалення. 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108486 

Дата реєстрації авторського права 

 
07.10.2021 

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

 

 

Павлова Олена Миколаївна, Колосок Андрій Мирославович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Стаття «Establishing environmental responsibility of business in Ukraine» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Strishenets O., Kolosok A. Establishing environmental 

responsibility of business in Ukraine // Економіка природокористування 

та охорони навколишнього середовища. - 2016. - № 5 (179). - С. 215-220. 
Анотація  

У статті розкрито теоретичні і практичні аспекти екологічної 

відповідальності бізнесу. Визначено сутність поняття «екологічна 

відповідальність бізнесу», розглянуто його значення, проблеми та 

перспективи розвитку в українському бізнес-середовищі. 

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108487 

Дата реєстрації авторського права 

 
07.10.2021 

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

 

 

Павлов Костянтин 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) 

 

 

Стаття «Competitive features in the market structure of housing property 

with regard to regional definitions» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Pavlov K. Competitive features in the market structure of 

housing property with regard to regional definitions // Baltic Journal of 

Economic Studies. - 2017. - № 4. - P. 191-198. 
Анотація  

Враховуючи стабільний попит на житлову нерухомість, низьку 

платоспроможність населення та незбалансований розвиток окремих 

сегментів регіонального ринку житла, питання конкуренції та механізм 

його функціонування, сьогодні є дуже актуальним. 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108488 

Дата реєстрації авторського права 

 
07.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Mari Alex Shesha (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 «Твоє Ім'я» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108489 

Дата реєстрації авторського права 

 
07.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Павлов Костянтин Володимирович, Акімова Людмила Миколаївна, 

Левицька Світлана Олексіївна, Купчак Володимир Романович, Карпа 

Марта 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 «The role of accounting in providing sustainable development and 

national safety of Ukraine» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
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Анотація  

Актуальність дослідження пояснюється необхідністю зміни методів та 

організації бухгалтерського обліку, не зважаючи на всі сучасні зміни в 

економічному, суспільному та політичному житті. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

108490 

Дата реєстрації авторського права 

 
07.10.2021 

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

 

 

Білогур Влада 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 «Становлення і розвиток філософії спорту як продукту сучасної 

цивілізації» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

108491 

Дата реєстрації авторського права 
 

07.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Білогур Влада 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) 
 

 

Монографія «Філософія спорту: теоретико-методологічний контекст» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

108492 

Дата реєстрації авторського права 

 
07.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Білогур Влада Євгеніївна 

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 «Становлення і розвиток філософії спорту в умовах 

глобалізації: досвід філософсько-праксеологічної концептуалізації» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108493 

Дата реєстрації авторського права 

 
07.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Білогур Влада 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 «Антропологічні засади людиновимірності спорту як реалізації 

родової сутності людини» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108494 

Дата реєстрації авторського права 

 
07.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Білогур Влада 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 «Theoretical methodological sports reflection as a human 

dimension area of sports activity and possibilities of its humanization in the 

society» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108495 

Дата реєстрації авторського права 
 

07.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Костючик Надія Іванівна 

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 «Вироби для інтер'єрного 

декорування стін «Горобчики» (Гіпсовий декор «Горобчики») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У збірці представлені гіпсові пташки для інтер'єрного декорування 

стін «Горобчики». Збірка складається з п'яти пташок високої деталізації, 

різного розміру та напряму польоту.  
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108496 

Дата реєстрації авторського права 
 

07.10.2021 

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

 

Левищенко Карина Олександрівна, Доценко Сергій Миколайович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Музичний твір з текстом «Кожен з нас» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108497 

Дата реєстрації авторського права 
 

07.10.2021 

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

 

Москаленко Володимир Борисович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Літературний твір «Штучна стабілізація радіоактивних матеріалів» 

(«Вісармен-1 (Visurman-1)») 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Опис способу і принцип дії пристрою, який дозволяє стабілізувати 

атомарно-молекулярні сполуки, які проходять через магнітне поле. На 

кожний атом діє одна і та ж магнітна сила і вектор спрямованої сили. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108498 

Дата реєстрації авторського права 
 

07.10.2021 

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

 

Магро Валерій Іванович, Салтиков Дмитро 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 «Сигнали в системах зв'язку» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Магро В. І., Салтиков Д. Ю. Сигнали в системах 

зв'язку : навчальний посібник / Магро В. І., Салтиков Д. Ю. - Дніпро : 

РВВ ДНУ, 2020. - 72 с. 
Анотація  

Розглянуто основні чинники, що впливають на якість передачі каналами 

зв'язку. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108499 

Дата реєстрації авторського права 
 

07.10.2021 

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

 

Корнєва Еліна Аркадіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Похідний твір, твір, створений для сценічного показу 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Театральна п'єса «Невинный соблазнитель» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Театральна п'єса «Невинный соблазнитель» створена в 2021 році за 

мотивами п'єси Ніла Саймона «Последний пылкий влюбленный» для 

Одеського Єврейського Культурного Центру «Beit Grand» автором 

Еліною Корнєвою. 
 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

108500 

Дата реєстрації авторського права 
 

07.10.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Замішайлов Михайло Михайлович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Письмовий твір «ВЕЛИКИЙ ПУТЬ СОТВОРЕНИЯ МИРА» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У цьому творі автор висуває свою модель Створення Світу. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108501 

Дата реєстрації авторського права 

 
07.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Цирульник Максим Сергійович, Цирульник Сергій Михайлович, 

Тромсюк Володимир Дмитрович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «Додаток розрахунку телекомунікаційних 

пристроїв» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Програма призначена для розрахунку параметрів тракту преселектора 

приймача. Дозволяє здійснити розбиття діапазону частот на піддіапазони 

методом рівних частотних інтервалів або рівних коефіцієнтів перекриття, 

отримати добротності, вибірності кожного піддіапазону. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108502 

Дата реєстрації авторського права 

 
07.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Вакуленко Юлія Валентинівна, Олійник Аліна Сергіївна, Чернега 

Владислав 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 «Роль маркетингової стратегії у розвитку аграрних 

підприємств» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Ю. В. Вакуленко, А. С. Олійник, В. М. Чернега. Роль 

маркетингової стратегії у розвитку аграрних підприємств // Агросвіт. - 

2019. - № 21. - С. 86-92. 
Анотація  

З'ясовані фактори, що формують стратегічний рівень аграрного 

підприємства. Розглянуті трактування поняття «маркетингова 

стратегія». Встановлено, що маркетингова стратегія є планом досягнення 

маркетингових цілей аграрного підприємства. Досліджено завдання 

при розробці маркетингової стратегії. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

108503 

Дата реєстрації авторського права 
 

07.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Ковальова Ганна Василівна 

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 «Bambini» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108504 

Дата реєстрації авторського права 

 
07.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Маліков Володимир Васильович 

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 «Практичні рекомендації щодо 

управління грошовими потоками підприємства» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Головною метою бізнесу є отримання надлишкового грошового потоку, 

що може бути досягнуто щоденним обліком і контролем за надходженням 

і витрачанням грошових коштів. Основним інструментом обліку руху 

грошових коштів задля правильного управління ними є Інформаційний 

звіт про рух грошових коштів. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108505 

Дата реєстрації авторського права 
 

07.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Решетніков Євген Борисович, Семченко Наталія Олександрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір науково-практичного 

характеру 
Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Твір науково-практичного характеру «Конспект лекцій з дисципліни 

«Організація та безпека дорожнього руху» за напрямом підготовки 

«Транспортні технології» (на українській і російській (для іноземних 

студентів) мовах)» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У творі викладені теоретичні, практичні та методичні положення 

щодо забезпечення високої ефективності, безпеки та комфортабельності 

дорожнього руху для студентів напряму підготовки «Транспортні 

технології» при вивченні дисципліни «Організація та безпека дорожнього 

руху». 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

108506 

Дата реєстрації авторського права 

 
07.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Кожина Ганна Михайлівна, Зеленська Катерина Олексіївна, 

Терьошина Ірина Федорівна, Гайчук Лариса Михайлівна 
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 в нейронауках (за спеціалізацією)» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Силабус розроблений для докторів філософії та дозволить докторанту 

філософії опанувати сучасними методиками наукових теоретичних, 

експериментальних і статистичних наукових досліджень, етапами 

дослідження і моделюванням функціонування систем організму, сучасним 

дослідним устаткуванням і приладами. 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

108507 

Дата реєстрації авторського права 

 
07.10.2021 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 67, 2021 

 

350 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Балюк Святослав Антонович, Воротинцева Людмила Іванівна, 

Захарова Марина Анатоліївна, Носоненко Олександр Анатолійович, 

Дрозд Олена Миколаївна, Афанасьєв Юрій Олександрович, Тертишна 

Юлія Іванівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії 

імені О. Н. Соколовського» 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Книга «Концепція нормування меліоративних навантажень на ґрунтовий 

покрив зрошуваних земель» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: С. А. Балюк, Л. І. Воротинцева, М. А. Захарова,  

О. А. Носоненко, О. М. Дрозд, Ю. О. Афанасьєв, Ю. І. Тертишна. 

Концепція нормування меліоративних навантажень на ґрунтовий 

покрив зрошуваних земель. - Київ : Аграрна наука, 2020. - 76 с. 
Анотація  

Викладено концептуальні підходи та основні положення сучасної 

концепції нормування меліоративних навантажень на ґрунтовий 

покрив зрошуваних земель. Окреслено напрями (вектори) еволюції 

ґрунтів на зрошуваних та вилучених зі зрошення землях. 

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108508 

Дата реєстрації авторського права 

 
07.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Балюк Святослав Антонович, Захарова Марина Анатоліївна, 

Воротинцева Людмила Іванівна, Носоненко Олександр Анатолійович, 

Солоха Максим Олександрович, Афанасьєв Юрій Олександрович, 

Тертишна Юлія Іванівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії 

імені О. Н. Соколовського» 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Книга «Система інформаційного забезпечення ґрунтово-меліоративного 

обстеження та комплексного управління родючістю гідродефіцитних 

земель» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Балюк С. А. Система інформаційного забезпечення 

ґрунтово-меліоративного обстеження та комплексного управління 

родючістю гідродефіцитних земель / С. А. Балюк, М. А. Захарова,  

Л. І. Воротинцева та ін. - Харків : ФОП Бровін О. В. - 2020. - 72 с. 
Анотація  

У науковому виданні надано аналіз сучасної системи інформаційного 

забезпечення стану ґрунтово-меліоративного обстеження, моніторингу 

та комплексного управління родючістю зрошуваних, вилучених зі 

зрошення та солонцевих земель. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108509 

Дата реєстрації авторського права 
 

07.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Біловол Олександр Миколайович, Князькова Ірина Іванівна, 

Абрамова Лілія Павлівна 
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 «Науково-дослідний алгоритм діагностики 

міокардіального фіброзу у хворих на артеріальну гіпертензію та 

цукровий діабет 2 типу» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Науково-дослідний алгоритм діагностики міакардіального фіброзу у 

хворих на артеріальну гіпертензію та цукровий діабет 2 типу розроблено 

на підставі аналізу вмісту стимулюючого чинника зростання, що 

експресується геном 2 (SST2), і його взаємозв'язку з показниками 

внутрішньосерцевої гемодинаміки. 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108510 

Дата реєстрації авторського права 

 
07.10.2021 

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

 

 

Вдовиченко Володимир Олексійович 

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-прикладного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Твір науково-практичного характеру «Метод формування адаптаційного 

циклу управління взаємодією в транспортно-пересадочному вузлу 

міського пасажирського транспорту» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Запропоновано оцінку доцільності впровадження управлінських 

рішень з удосконалення взаємодії міського пасажирського транспорту 

в транспортно-пересадочному вузлі проводити на основі обліку погодженості 

показників обслуговування суб'єктів маршрутного потоку з умовами 

забезпечення запасу сталості. 

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108511 

Дата реєстрації авторського права 

 
07.10.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Архіпов Олександр Володимирович, Черніков Олександр Вікторович, 

Іванов Євген Мартинович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 
 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір науково-практичного 

характеру 
Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір науково-практичного характеру з 

ілюстраціями «Особливості побудови робочих креслеників корпусних 

деталей у програмі Autodesk Inventor» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Розглядаються питання підготовки ефективності навчальних завдань 

для освоєння курсу інженерної та комп'ютерної графіки, зокрема 

розглядаються питання побудови та оформлення робочих креслень 

машинобудівних деталей в середовищі програми Autodesk Inventor. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

108512 

Дата реєстрації авторського права 
 

07.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Архіпов Олександр Володимирович, Черніков Олександр Вікторович, 

Іванов Євген Мартинович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір науково-практичного 

характеру 
Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 
 

 

Літературний письмовий твір науково-практичного характеру з 

ілюстраціями «Особливості моделювання машинобудівного вузла у 

програмі Autodesk Inventor» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Розглядаються питання підготовки ефективних начальних завдань 

для освоєння курсу інженерної та комп'ютерної графіки, зокрема 

розглядаються питання моделювання складання вузла у середовищі 

програми Autodesk Inventor.  
 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

108513 

Дата реєстрації авторського права 

 
07.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Федорук Олександра Володимирівна, Ікалюк Леся 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 навчального характеру, 

складений твір, фотографічний твір 
Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 
 

 

Навчальний посібник «English Grammar Intensive Course»  

(«Does'и & Did'и») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Посібник у форматі Power Point було розроблено як навчальний 

матеріал для швидкого вивчення граматичних часів та конструкцій 

англійської мови та для практичного використання в усному мовленні 

для початківців, рівень А1-А2. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108514 

Дата реєстрації авторського права 

 
07.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Дорожко Ірина Іванівна, Малихіна Олена Євгеніївна, Туріщева 

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 «Використання LEGO-технології при корекції 

мислення у молодих школярів із затримкою психічного розвитку» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: І. Дорожко, О. Малихіна, Л. Туріщева. Використання 

LEGO-технології при корекції мислення у молодих школярів із затримкою 

психічного розвитку // Науковий інформаційний журнал «Новий 

Колегіум». - № 1. - 2021. - С. 95-100. 
Анотація  

Використання LEGO-технологій істотно змінює способи орієнтування 

дитини у навколишньому світі, навчає виділяти істотні зв'язки та 

відношення між об'єктами, що приводить до росту її інтелектуальних 

можливостей. Школярі починають орієнтуватися на тільки на мету, а 

й на засоби її досягнення. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108515 

Дата реєстрації авторського права 

 
07.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Дорожко Ірина Іванівна, Малихіна Олена Євгеніївна, Туріщева 

Людмила 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) 

 

 

Посібник для вчителя «Заняття з використанням конструктора» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Дорожко І. І., Малихіна О. Є., Туріщева Л. В. Заняття 

з використанням конструктора. 1-4 класи [Текст] / І. І. Дорожко,  

О. Є. Малихіна, Л. В. Туріщева. - Х. : ВГ «Основа», 2020. - 144 [1] с. : 

іл., табл. - (Серія «Посібник для вчителя»). 
Анотація  

У посібнику описано сутність, особливості застосування та значення 

конструктора в навчальній, розвивальній, виховній, діагностичній 

роботі з молодшими школярами. Наведено розробки окремих занять 

та вправ для вчителів та вихователів початкової ланки середньої 

освіти, шкільних психологів, батьків. 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108516 

Дата реєстрації авторського права 

 
07.10.2021 

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

 

 

Дорожко Ірина Іванівна, Малихіна Олена Євгеніївна, Туріщева 

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) 

 

 

Методичний посібник «Шкільний психолог в умовах НУШ. 

Професійний супровід початкової ланки освіти» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Шкільний психолог в умовах НУШ. Професійний 

супровід початкової ланки освіти [Текст] / Автори-укладачі: Дорожко 

І. І., Малихіна О. Є., Туріщева Л. В. - Х. : ВГ «Основа», 2020. - 144,  

[1] с. : іл., табл. - (Серія «Психологічна служба школи»). 
Анотація  

Посібник створений задля допомоги шкільному психологу у вибудові 

його професійної діяльності в умовах НУШ. Містить інформацію про 

законодавчі передумови діяльності методики та прийоми роботи з 

дітьми початкової ланки освіти, педагогами, батьками учнів. 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108517 

Дата реєстрації авторського права 

 
07.10.2021 

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

 

 

Таранцева Олена Олександрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Хореографічний твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Хореографічний твір «Квітки з полонини» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Народна стилізація. Форма - масова. Веселий ігровий танець, у якому 

танцівники рухаються за встановленими правилами геометричних 

фігур. Темп - швидкий. 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

108518 

Дата реєстрації авторського права 
 

07.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Воронін Станіслав Дмитрович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Науковий твір «Мои апартаменты» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108519 

Дата реєстрації авторського права 
 

07.10.2021 

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

 

Воронін Станіслав Дмитрович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Науковий твір «Изучай мир, развивай себя!» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108520 

Дата реєстрації авторського права 

 
07.10.2021 

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

 

 

Засєкіна Лариса Володимирівна, Гордовська Тетяна Іванівна, Мосол 

Наталія Олександрівна, Гончарук Наталія Миколаївна, Харитонова 

Наталія Василівна, Леган Ірина Миколаївна 
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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) 

 

 

Збірка усних творів з ілюстраціями «Онлайн-ресурс психологічної 

допомоги: 3D CAM» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Проходження курсу самодопомоги допоможе покращити своє здоров'я 

та самопочуття. Головна умова - активність, систематичність виконання 

та готовність рухатися вперед. 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

108521 

Дата реєстрації авторського права 

 
07.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Папенко Микола 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) 

 

 

Програмний продукт «Піщані хрестики-нулики» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Ця гра - розширена та доповнена версія всесвітньо відомої гри «хрестики-

нулики», де вже можна їсти фігурки опонента, пересуваючи свої до 

моменту, поки три фігурки однієї команди не стануть у ряд і їм не буде 

загрози з боку противника. Ігрове поле 3Х3, воно складається із 

чотирьох кутових зон. 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108522 

Дата реєстрації авторського права 
 

08.10.2021 

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

 

Масальський Дмитро Ігорович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «АЙ ТІ ГРУП УКРАЇНА» 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Комп'ютерна програма «Ais ITG» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
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Анотація  

«Ais ITG» має на меті автоматизацію бізнес-процесів організацій та 

підприємств, а також надає можливість створення й керування 

аналітичними звітами, що сприяє прийняттю гнучких та оптимізованих 

рішень для забезпечення ефективної автоматизації повного циклу 

надання послуг. 
 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

108523 

Дата реєстрації авторського права 

 
08.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Заєць Ганна 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 «Поетичний світогляд Володимира Ярошенка» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Заєць Г. В. Поетичний світогляд Володимира Ярошенка // 

Літератури світу: поетика, ментальність і духовність. - 2016. - № 7. - 

С. 79-88. 
Анотація  

 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

108524 

Дата реєстрації авторського права 

 
08.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Заєць Ганна 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 «Ідіостиль Володимира Ярошенка» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Заєць Г. В. Ідіостиль Володимира Ярошенка // 

Науковий Вісник міжнародного гуманітарного університету. - 2021. - 

№ 49 (Т1). - С. 62-66. 
Анотація  

 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108525 

Дата реєстрації авторського права 

 
08.10.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Вороніна Вікторія Леонідівна, Мілька 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 «Окремі аспекти управління економічною безпекою 

підприємств як фактора їх ефективного функціонування» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Метою дослідження є теоретичне та практичне обґрунтування системного 

підходу до оцінки рівня управління витратами як фактора підвищення 

економічної безпеки підприємства. 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

108526 

Дата реєстрації авторського права 

 
08.10.2021 

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

 

Вервега Богдана Михайлівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір науково-прикладного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Науковий твір «Стан мікробіоти та морфологічні зміни тонкої кишки 

при експериментальному гострому поширеному перитоніті на тлі 

стрептозотоциніндукованого цукрового діабету» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Вервега Б. М. Стан мікробіоти та морфологічні зміни 

тонкої кишки при експериментальному гострому поширеному перитоніті 

на тлі стрептозотоциніндукованого цукрового діабету // Art of Medicine. 

2021. - № 2 (18). - Р. 32-37. 
Анотація  

Гострий поширений перитоніт є однією із актуальних проблем в 

ургентній абдомінальній хірургії, незадовільні результати лікування 

якого часто обґрунтовуються наявністю супутніх патологій, серед 

яких цукровий діабет складає від 8,3 до 33,3%. 
 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

108527 

Дата реєстрації авторського права 

 
08.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Вервега Богдана Михайлівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

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

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Гістологічне дослідження тонкої кишки у щурів при 

експериментальному моделюванні гострого поширеного перитоніту на 

фоні стрептозотоциніндукованого цукрового діабету» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Вервега Б. М. Гістологічне дослідження тонкої кишки 

у щурів при експериментальному моделюванні гострого поширеного 

перитоніту на фоні стрептозотоциніндукованого цукрового діабету // 

Вісник медичних і біологічних досліджень. - 2021. - № 2. - С. 11-15. 
Анотація  

Актуальність гострого поширеного перитоніту на тлі цукрового 

діабету зумовлена високими показниками летальності при видозміненому 

перебігу запального процесу очеревини в результаті гіперглікемії. 

Основну роль в прогресуванні гострого поширеного перитоніту 

відіграє синдром ентеральної недостатності. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

108528 

Дата реєстрації авторського права 
 

08.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Мудрик Алла Богданівна, Лазорко Оксана Валеріївна, Кихтюк 

Оксана Василівна, Федотова Тетяна Володимирівна, Кульчицька 

Анна Валеріївна, Малімон Людмила Яківна, Коструба Наталія 

Сергіївна, Мітлош Антоніна Василівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 
 

 

Колективна монографія «Соціально-психологічна компетентність 

персоналу у сфері публічного управління» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Соціально-психологічна компетентність персоналу у 

сфері публічного управління [Текст] : монографія / кол. авт. :  

О. В. Лазорко, О. В. Кихтюк, А. В. Кульчицька [та ін.] ; за заг. ред.  

О. В. Лазорко, Т. В. Федотової. - Луцьк : Вежа-Друк, 2020. - 204 с. 
Анотація  

Монографія є результатом колективної роботи із вивчення соціально-

психологічної компетентності персоналу у сфері публічного управління. 

У виданні представлено результати теоретичних та емпіричних досліджень. 

Для психологів, керівників і працівників державних установ, викладачів, 

аспірантів. 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108529 

Дата реєстрації авторського права 

 
08.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Мудрик Алла Богданівна, Вірна Жанна 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) 

 

 

Монографія «Особистісна вимогливість професіонала: теорія, практика, 

методи вивчення» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Вірна Ж. П. Особистісна вимогливість професіонала: 

теорія, практика, методи вивчення : монографія / Жанна Петрівна 

Вірна, Алла Богданівна Мудрик. - Луцьк : Вежа-Друк, 2014. - 256 с. 
Анотація  

У монографії проаналізовано основні теоретичні підходи до дослідження 

професійної компетентності, обґрунтовано та представлено архітектоніку 

структурного змісту професійної компетентності державного службовця 

центрів зайнятості через структурно-функціональні компоненти. 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

108530 

Дата реєстрації авторського права 

 
08.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Мудрик Алла 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 «Загальна психологія» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Мудрик А. Б. Загальна психологія : навч. посіб. /  

Алла Богданівна Мудрик. - Луцьк : ПП Іванюк В. П., 2015. - 190 с. 
Анотація  

У навчальному посібнику систематизовано та викладено основні 

аспекти загальної психології в обсязі, необхідному для підготовки 

психологів і педагогів. Посібник створений згідно з авторською 

навчальною програмою, структура посібника побудована за модульною 

системою. 

 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

108531 

Дата реєстрації авторського права 

 
08.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Вервега Богдана Михайлівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір науково-прикладного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Relationship between lipid peroxidation and antioxidants 

in rats with experimental acute generalized peritonitis against the background 

of streptozotocin-induced diabetes» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Вивчення аспектів патогенезу гострого поширеного перитоніту за 

умови супутнього цукрового діабету на сучасному рівні передбачає 

аналіз метаболічних механізмів, зокрема в системі перекисне окислення 

ліпідів - антиоксидантний захист. Досліджено вміст продуктів перекисного 

окислення ліпідів. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108532 

Дата реєстрації авторського права 

 
08.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Алексєєв Віктор Георгійович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Книга «Теория Социально-экономического взаимодействия и 

взаимоизменения между Людьми или между Государствами в различных 

Социально-экономических Процессах (Социально-экономическая 

Теория № 1)» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Ціль даної дослідницької роботи є створення позитивної, тобто науково-

організованої, науково-обґрунтованої, науково-необхідної, діалектичної, 

Соціально-економічної Теорії, яка пояснює: закономірності взаємодії 

між Соціально-економічними Людьми або Соціально-економічними 

державами в різних процесах. 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108533 

Дата реєстрації авторського права 

 
08.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Криволапчук Володимир Олексійович, Сизоненко Антон Степанович, 

Остапович Володимир Петрович, Барко Вадим Іванович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Збірник методик «Психодіагностичний комплекс для 

вивчення індивідуально-психологічних особливостей працівників системи 

МВС України» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
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Анотація  

Твір присвячений питанням українськомовної адаптації поширених, 

достатньо валідних і надійних психодіагностичних методик в межах 

вдосконалення системи професійного добору і призначення на посади 

працівників системи МВС України. 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108534 

Дата реєстрації авторського права 

 
08.10.2021 

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

 

 

Новіков Олексій Андрійович, Валерія Кальченко (псевдонім) 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір, створений для кіно 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Сценарій фільму «Оптика» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Історія одного дня з життя Сергія, ветерана ООС, який після завершення 

контракту вирішив розпочати нове життя. А це означає - вкластися в 

бізнес, помиритися з дружиною та повернути прихильність батька, що 

відцурався через його участь у війні. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108535 

Дата реєстрації авторського права 

 
08.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

НикО (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 «Весь мир во мне» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

108536 

Дата реєстрації авторського права 
 

08.10.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Моргунець-Ісаєнко Олеся Олександрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір, створений для кіно 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Трітмент неігрового фільму «Сухе болото» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Досліджується проблема втручання людини в унікальну екосистему - 

болото - та його негативні наслідки. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

108537 

Дата реєстрації авторського права 
 

08.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Груба Анастасія Вікторівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір, створений для кіно 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Сценарій короткометражного ігрового фільму «ОПОЛОНКА» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Молода дівчина вирішує вчинити самогубство та випадковий рибалка 

стає на перепоні її наміру. Він не дасть їй втопитися, вона не дасть йому 

рибалити. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108538 

Дата реєстрації авторського права 

 
08.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Байдун Владислав Сергійович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір, створений для кіно 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Сценарій короткометражного ігрового фільму «КІТ» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
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Анотація  

Комедійна драма про кота, залишеного напризволяще господарями. 

Він не розгубився, вірвавшись на ринок праці, та навіть сам заплатив 

за комунальні послуги. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108539 

Дата реєстрації авторського права 
 

08.10.2021 

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

 

Смирнова Анна Василівна, Бойчук Єлизавета Едуардівна, Кубатко 

Олеся Миколаївна 
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) 
 

 

Робочий зошит № 1 «Основи програмування для молодшого 

шкільного віку» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Робочий зошит містить теоретичний та практичний матеріал з курсу, 

створений з метою формування у дітей ключових компетентностей 

особистості засобами комп'ютерних технологій. В основу курсу покладені 

принципи: від простого до складного, науковості, доступності, єдності 

навчання й виховання. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108540 

Дата реєстрації авторського права 
 

08.10.2021 

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

 

Шевченко Юлія Михайлівна, 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 «Програма науково-практичного курсу для 

вчителів-практиків та майбутніх учителів початкових класів «Сучасні 

практики в початкових класах» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Науково-практичний курс «Сучасні практики в початкових класах» 

призначений для вчителів-практиків та майбутніх учителів.  
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

108541 

Дата реєстрації авторського права 

 
08.10.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Ткаченко 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 «Навчальна програма «Мала академія юних 

Полтавців» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Мета «Малої академії юних Полтавців» - організація навчання та 

відпочинку для дітей різних вікових категорій. Основні напрями 

діяльності - надання знань та навичок з англійської мови, основ 

споживчих знань, прикладної хімії, основ маркетингу, кулінарії, 

проектного менеджменту, тайм-менеджменту. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108542 

Дата реєстрації авторського права 

 
08.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Карнаух Анжеліка Анатоліївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір «МЕТОДИКА «ПУТЬ К ВНУТРЕННЕМУ 

БАЛАНСУ» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108543 

Дата реєстрації авторського права 

 
08.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Олег Гриф (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) 

 

 

Літературний письмовий твір «Слова до пісні «Дарунок» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

108544 

Дата реєстрації авторського права 

 
08.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Олег Гриф (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) 

 

 

Літературний письмовий твір «Слова к песне «Меня за деньги любишь» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

108545 

Дата реєстрації авторського права 

 
08.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Лущинська Юлія Вячеславівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 
 

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 
 

 

Музичний твір з текстом «Гопак» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Музичний твір про дівчат, яких хлопці не можуть «купити» за гроші, 

бо кохання не продається. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

108546 

Дата реєстрації авторського права 

 
08.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Лущинська Юлія Вячеславівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

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

 

Музичний твір з текстом, складений твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Музичний альбом «Палаю» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

До альбому «Палаю» увійшли пісні: «Палаю», «Мамо», «Україна», 

«Тіло», «Бувай», «Люблю», «Відпускаю», «Дніпро», «Позитив», 

«Капучино». Пісні про кохання, батьківщину та рідних людей.  
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108547 

Дата реєстрації авторського права 
 

08.10.2021 

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

 

Лущинська Юлія Вячеславівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Музичний твір з текстом «Тато» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Музичний твір про батька, любов і вдячність до нього. 
 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108548 

Дата реєстрації авторського права 
 

08.10.2021 

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

 

Лущинська Юлія Вячеславівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Музичний твір з текстом «Відчуваю» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Музичний твір про кохання. 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

108549 

Дата реєстрації авторського права 

 
08.10.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Олег Гриф (псевдонім) 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір, створений для кіно 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір, створений для кіно, «Сценарий к 

кинофильму «Мошенники большого города. Часть вторая. стр. 101-252» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108550 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.10.2021 

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

 

 

Корсак Роман Вікторович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір «Про що мовчав Заратустра» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108551 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.10.2021 

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

 

 

Остапенко-Боженова Аліна Василівна, Насталенко Яна Іванівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «Kerberos» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Реалії сьогодення актуалізують важливість обміну між користувачами 

даними із забезпеченням секретності та захищеності. Для цього 
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використовують криптографічні протоколи, які, залежно від класу, 

дозволяють одній стороні переконатись у ідентичності іншої сторони 

(криптографічні протоколи). 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

108552 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.10.2021 

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

 

 

Шуть Оксана Юріївна, Світлична Карина Станіславівна, Коляда 

Тетяна Анатоліївна, Коваленко Поліна 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 «Теоретичні засади процесного управління в фармацевтичних 

компаніях» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Шуть О. Ю., Світлична К. С., Коляда Т. А., Коваленко П. В. 

Теоретичні засади процесного управління в фармацевтичних компаніях // 

Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: «Економічні 

науки». - 2021. - № 1. - С. 34-42. 
Анотація  

 
 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

108553 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.10.2021 

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 «Правове регулювання службової діяльності радників 

керівників органів виконавчої влади» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: О. С. Проневич, Т. А. Коляда. Правове регулювання 

службової діяльності радників керівників органів виконавчої влади // 

Журнал східноєвропейського права. - 2021. - № 91. - С. 31-45. 
Анотація  

Стаття призначена для осмислення специфіки правового регулювання 

службової діяльності радників керівників органів виконавчої влади. 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

108554 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.10.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Вороніна Вікторія Леонідівна, Зюкова Марія Михайлівна, Артеменко 

Ангеліна Євгеніївна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 
 

 

Науковий твір «Оцінка інноваційного потенціалу підприємства як 

засіб ефективного управління його розвитком» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

В статті здійснено огляд складових інноваційного потенціалу підприємства 

та аналіз найпоширеніших методичних підходів до оцінки інноваційного 

потенціалу підприємства з метою ефективного управління його розвитком. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108555 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Артемчук Анатолій Пилипович, Мінко Олександр Іванович, 

Артемчук Кирило Анатолійович, Артемчук Олексій Анатолійович, 

Гольцова Світлана Вікторівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Спосіб комплексного, поетапного лікування хворих на 

алкогольну залежність із відсутністю установки на повну відмову від 

вживання алкогольних напоїв» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Розробка належить до медицини, точніше до адиктології, і може 

використовуватися як науково обґрунтований спосіб покращення 

якості життя хворих на алкогольну залежність, які не мають установки 

на повну тверезість, шляхом багаторазового психотерапевтичного та 

медикаментозного лікування. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108556 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Шпаляренко Юлія Анатоліївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
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Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Стаття «Формування громадянської компетентності майбутніх 

учителів початкової школи у процесі вивчення педагогічних дисциплін» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У статті розглянуто досвід щодо формування громадянської компетентності 

майбутніх учителів початкової школи у процесі вивчення педагогічних 

дисциплін на факультеті початкового навчання університету Ушинського. 

Визначено, що сьогодні особливого значення набуває громадянська 

компетентність особистості. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

108557 

Дата реєстрації авторського права 
 

11.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Шпаляренко Юлія Анатоліївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 
 

 

Стаття «Шляхи формування громадянської компетентності майбутніх 

учителів початкової школи в освітньому процесі ЗВО» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У статті розглядаються основні поняття громадянської освіти та 

громадянського виховання, доводиться необхідність формування 

громадянської компетенції майбутніх учителів початкової школи під 

час навчання у педагогічному закладі освіти. 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108558 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Шпаляренко Юлія Анатоліївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Стаття «Експериментальна методика розвитку естетичних оцінних 

суджень майбутніх учителів початкової школи» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
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Анотація  

У статті описано експериментальну методику розвитку естетичних 

оцінних суджень майбутніх учителів початкової школи, що була 

апробована під час проведення дисертаційного дослідження. 

Представлено шляхи та методи розвитку зазначеного феномену. 
 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108559 

Дата реєстрації авторського права 
 

11.10.2021 

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

 

Шпаляренко Юлія Анатоліївна, Начинова Олена Василівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Стаття «Умови формування громадянської компетентності молодших 

школярів із сенсорними порушеннями» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

У статті описується власне розуміння поняття «громадянська 

компетентність учнів початкової школи», яке є інтегральним утворенням, 

що поєднує низку знань в аспекті громадянської освіти та громадянського 

виховання, певні уміння та особистісні якості, що допомагають школяру 

адаптуватися. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108560 

Дата реєстрації авторського права 
 

11.10.2021 

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

 

Балакірєва Вікторія Анатоліївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Стаття «ВЗАИМОСВЯЗЬ АУДИТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ С 

ВНЕАУДИТОРНОЙ ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В ПРОЦЕССЕ 

ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

108561 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.10.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Балакірєва Вікторія Анатоліївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Стаття «CONTEXTUAL APPROACH AS A PRACTICE-ORIENTED 

TRAINING OF FUTURE TEACHERS IN ORGANIZATION OF 

LABOUR EDUCATION AMONG PRIMARY SCHOOL STUDENTS» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108562 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.10.2021 

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

 

 

Мільков Володимир Леонідович, Затуловський Семен Нухимович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Пісня «ВОЗЗВАНИЕ» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108563 

Дата реєстрації авторського права 
 

11.10.2021 

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

 

Мільков Володимир Леонідович, Затуловський Семен Нухимович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Пісня «КОРОЛЬ ШУТОВ. ПРОЛОГ» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108564 

Дата реєстрації авторського права 
 

11.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Цюман Євгенія Сергіївна, Зюзюн Вадим Ігорович, Литвиненко Ольга 

В'ячеславівна, Шведов Станіслав Дмитрович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «Алгоритм 

здійснення екомодернізації підприємств, спрямованої на поліпшення 

природокористування застосуванням стратегії з ресурсоефективного 

та чистого виробництва» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Алгоритм здійснення екомодернізації підприємств, спрямованої на 

поліпшення природокористування, ефективний менеджмент з 

застосуванням стратегії з ресурсоефективного та чистого виробництва. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108565 

Дата реєстрації авторського права 
 

11.10.2021 

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

 

Мільков Володимир Леонідович, Затуловський Семен Нухимович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Пісня «Который год в державе бал в разгаре» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

108566 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.10.2021 

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 «ЧЕРВЕНЬ. ХВИЛЮВАННЯ» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108567 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Кравцов Денис Олександрович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «Smart Car Insurance» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Комп'ютерна програма допомагає страховим компаніям визначити 

коефіцієнт стилю водіння на основі показників розумного пристрою, 

встановленого на автомобіль. 

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108568 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Левченко Олег Євгенович, Першко Наталія Юріївна, Сидоренко 

Міхаїл 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 «Spectra trio» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Комп'ютерна програма створена для математичної обробки 

результатів вимірювання інфрачервоних спектрів тонких плівок 

біологічної рідини на склі. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108569 

Дата реєстрації авторського права 
 

11.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Куракіна Лариса Валентинівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір (поезія) 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Вірш «Пане Президенте» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108570 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.10.2021 

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) 
 

 

Наукова стаття «Фактори успіху сучасного менеджера з економічної 

безпеки» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

108571 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.10.2021 

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) 

 

 

Наукова стаття «Теоретичні та практичні аспекти формування 

професійної компетентності майбутніх фахівців з менеджменту 

економічної безпеки» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108572 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Воробйова Олена Михайлівна, Флейта Юрій Вікторович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Державний університет інтелектуальних технологій і зв'язку 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Промислова електроніка. Навчальний посібник. 

Частина 1» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Твір містить осучаснений виклад семи тем з курсу «Промислова 

електроніка». Напівпрвідникові пристрої, оптоелектронні елементи та 

системи, інтегральні мікросхеми, послідовнісні пристрої, комбінаційні 

пристрої, цифро-аналогові та аналогово-цифрові перетворювачі, 

промислова наноелектроніка. 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108573 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Правдін Юрій Михайлович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД 

СПЕЦІАЛЬНИХ ТРУБ» 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір технічного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Твір технічного характеру «Заготовки прокладок обладнання ядерних 

енергоблоків з нікелю марки НП2. Технічні умови, зміна № 2 ТУ У 

24.4-33338597-009:2018» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Твір оформлено з дотриманням стандарту для реєстрації як технічні 

умови для продукції - заготовки прокладок обладнання ядерних 

енергоблоків з нікелю марки НП2. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108574 

Дата реєстрації авторського права 
 

11.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Правдін Юрій Михайлович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД 

СПЕЦІАЛЬНИХ ТРУБ» 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір технічного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Твір технічного характеру «Труби сталеві безшовні холоднодеформовані 

для паливопроводів високого тиску двигунів внутрішнього згоряння. 

Технічні умови ТУ У 24.2-33338597-008:2018» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Твір оформлено з дотриманням стандарту для реєстрації як технічні 

умови для продукції - труби сталеві безшовні холоднодеформовані для 

паливопроводів високого тиску двигунів внутрішнього згоряння. 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108575 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Правдін Юрій Михайлович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД 

СПЕЦІАЛЬНИХ ТРУБ» 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір технічного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Твір технічного характеру «Відводи (кутики) прямокутні крутовигнуті 

(R≤1D3) холоднодеформовані з корозійностійкої сталі. Технічні умови 

ТУ У 24.2-33338597-006:2017» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Твір оформлено з дотриманням стандарту для реєстрації як технічні 

умови для продукції - відводи (кутики) прямокутні крутовигнуті 

холоднодеформовані з корозійностійкої сталі. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108576 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Правдін Юрій Михайлович 
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Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД 

СПЕЦІАЛЬНИХ ТРУБ» 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір технічного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Твір технічного характеру «Трубки радіаторні плоскоовальні безшовні. 

Технічні умови ТУ У 24.4-33338597-011:2020» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Твір оформлено з дотриманням стандарту для реєстрації як технічні 

умови для продукції - трубки радіаторні плоскоовальні безшовні. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108577 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Правдін Юрій Михайлович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД 

СПЕЦІАЛЬНИХ ТРУБ» 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір технічного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Твір технічного характеру «Труби безшовні теплодеформовані тонкостінні 

малих діаметрів із молібденових і ніобієвих сплавів. Технічні умови 

ТУ У 24.4-33338597-005:2017» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Твір оформлено з дотриманням стандарту для реєстрації як технічні 

умови для продукції - труби безшовні теплодеформовані тонкостінні 

малих діаметрів із молібденових і ніобієвих сплавів. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108578 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Молчанов Іван Олегович, Цвігун Артур Юрійович, Харламов Дмитро 

Олександрович, Артеменко Богдан 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 «Deputy» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

108579 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Теплухін Олексій Володимирович, Костюшко Андрій Юрійович, 

Остапчук Ігор Валентинович, Юзвіков Олексій Юрійович, Костюшко 

Олександр Юрійович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Державне підприємство «Лісогосподарський інноваційно-аналітичний 

центр» 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «Звітний портал до програмного продукту 

галузева інформаційно-телекомунікаційна система «Електронний 

облік деревини. Winforstpro-Україна» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108580 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Проніна Олена Миколаївна, Білаш Сергій Михайлович, Кобеняк 

Микола Миколайович, Коптєв Михайло Миколайович, Пирог-

Заказнікова Ангеліна Валеріївна, Оніпко Валентина Володимирівна, 

Іщенко Володимир 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) 

 

 

Наукова стаття «Morphometric features of the structural components of 

the hemomicrocirculatory bed in the perivulnar region of the caecum in 

wound defect sutured with polyfilament suture material» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

При проведенні даного дослідження використовували кролів (n=30:  

5 тварин складали групу контролю і 25 тварин складали експериментальну 

групу контролю). 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108581 

Дата реєстрації авторського права 
 

11.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Антоненко Маргарита Муратівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування 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 «Технології навчання мистецьких дисциплін у сучасній освітній 

практиці» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Семінар присвячено оволодінню сучасними освітніми технологіями, 

насамперед інтегрованого, проблемного розвивального, інтерактивного, 

дистанційного навчання, отримання методичного інструментарію 

організації навчального процесу з впровадженням сучасних технологій у 

мистецтві. 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

108582 

Дата реєстрації авторського права 
 

11.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Меркулова Наталя Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Науковий твір «Науково-методичний семінар «Впровадження 

інформаційно-комунікаційних технологій для розвитку особистості» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Семінар розроблений викладачем кафедри дошкільної освіти і 

соціальної роботи Мелітопольського державного педагогічного 

університету імені Богдана Хмельницького. Основними завданнями 

семінару є: розкрити значення інформаційно-комунікаційних технологій 

під час взаємодії суб'єктів освітнього процесу. 
 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108583 

Дата реєстрації авторського права 
 

11.10.2021 

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

 

Лубко Дмитро Вікторович, Шаров Сергій Володимирович 
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Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Навчальний посібник «Методи та системи штучного інтелекту» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Методи та системи штучного інтелекту : навч. посіб. / 

укл. Д. В. Лубко, С. В. Шаров. - Мелітополь : ФОП Однорог Т. В. - 

2019. - 264 с. 
Анотація  

Посібник призначений для здобувачів вищої освіти, які вивчають 

дисципліни «Інтелектуальні інформаційні системи», «Методи та 

системи штучного інтелекту», «Технології розробки інтелектуальних 

систем», а також викладачів і студентів, які цікавляться питаннями 

розробки систем штучного інтелекту. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108584 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Гончаренко 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 «Медична платформа PATProfi MED» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Платформа для спілкування представників медичної сфери та 

пацієнтів (клієнтів, користувачів), з можливістю публікувати дописи 

та відео, вести медичну картку. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108585 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Власенко Наталя Анатоліївна, Софієнко Альона Володимирівна, 

Билим Олена Сергіївна, Трухачова Катерина В'ячеславівна, Шульга 

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) 

 

 

Літературний науковий твір «Кейтеринг як сучасна тенденція 

логістичного та інфраструктурного обслуговування в туризмі: 

менеджмент та маркетинг сервісного забезпечення харчових потреб» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Дослідження кейтерингу як нового напрямку в ресторанному бізнесі в 

Україні, спрямованого на задоволення потреб споживачів туристичної 

галузі з погляду логістичного та інфраструктурного обслуговування в 

туризмі: менеджмент та маркетинг сервісного забезпечення харчових 

потреб. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108586 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Власенко Наталя Анатоліївна, Билим Олена Сергіївна, Трухачова 

Катерина В'ячеславівна, Шульга 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) 

 

 

Літературний науковий твір «Роль курортологічних особливостей 

ресурсної бази туризму Херсонщини у формуванні концепції сталого 

розвитку дестинацій за географічним принципом» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Твір присвячений дослідженню розвитку курортологічних особливостей 

ресурсної бази туризму Херсонщини на основі стратегії сталого розвитку 

названої дестинації. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108587 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Власенко Наталя Анатоліївна, Билим Олена Сергіївна, Трухачова 

Катерина В'ячеславівна, Шульга 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) 

 

 

Літературний науковий твір «Логістичні тенденції географічно-

краєзнавчого розвитку туристичних ринків на засадах екологізації 

інфраструктурних ресурсів у рекреаційних комплексах в світі та Україні» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Дослідження географічно-краєзнавчого розвитку туристичних ринків 

на основі екологічного використання ресурсів рекреаційних комплексів 

України та світу на засадах логістичних підходів. 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

108588 

Дата реєстрації авторського права 
 

11.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Власенко Наталя Анатоліївна, Билим Олена Сергіївна, Трухачова 

Катерина В'ячеславівна, Шульга 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) 

 

 

Літературний науковий твір «Країнознавчі тенденції розвитку 

інфраструктурних ресурсів туристичної Херсонщини на засадах 

територіальної культури харчування» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Твір присвячено дослідженню особливостей культури харчування 

Херсонської дестинації як краєзнавчої тенденції розвитку туристичних 

інфраструктурних ресурсів. 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108589 

Дата реєстрації авторського права 

 
12.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Яковюк Іван Васильович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Наукова монографія «Правові основи інтеграції до ЄС: 

загальнотеоретичний аналіз»  
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Яковюк І. В. Правові основи інтеграції до ЄС: 

загальнотеоретичний аналіз : монографія. - Харків : Право, 2013. - 760 с.  
Анотація  

Досліджено історію й сучасний стан інтеграції в Європі, проаналізовано 

підходи до пояснення правової природи ЄС, розглянуто проблеми 

формування інституційного механізму ЄС. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108590 

Дата реєстрації авторського права 
 

12.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

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) 

 

 

Навчально-методичний посібник «Педагогіка дошкільна: партнерська 

взаємодія учасників освітнього процесу. Практикум»  
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Навчально-методичний посібник рекомендований здобувачам освіти, 

викладачам, педагогам-практикам, роботодавцям-стейкхолдерам, усім 

причетним до професійної підготовки фахівців дошкільної галузі. 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108591 

Дата реєстрації авторського права 

 
12.10.2021 

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

 

 

Лопушинська Олена В'ячеславівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Сучасний стан нормативно-правового забезпечення 

управління ресурсозбереженням в Україні і світі» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Статтю присвячено вивченню сучасного стану нормативно-правового 

забезпечення ресурсозбереженням України і дослідженню досвіду 

розвинених країн світу. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108592 

Дата реєстрації авторського права 
 

12.10.2021 

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

 

Гетьман Анатолій Павлович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

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

 

Наукова монографія «ДОКТРИНА ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА ТА 

ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Гетьман А. П. ДОКТРИНА ЕКОЛОГІЧНОГО ПРАВА 

ТА ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ : монографія. - Харків : ТОВ «Оберіг», 

2019. - 336 с. 
Анотація  

Досліджено проблеми екологічного права України. Розглянуто генезис 

досліджень земельного, водного, лісового надрового права, правової 

охорони довкілля, проаналізовано становлення та розвиток інституту 

екологічних прав людини. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108593 

Дата реєстрації авторського права 
 

12.10.2021 

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

 

Атаманчук Ніна Михайлівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Стаття «Професійне становлення студентів на початкових етапах 

навчання у закладі вищої освіти» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

У статті розглядається проблема професійного становлення студентів-

першокурсників. Виділено психологічні фактори професійного 

становлення студентів на початкових етапах навчання у ЗВО. 
 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108594 

Дата реєстрації авторського права 
 

12.10.2021 

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

 

Атаманчук Ніна Михайлівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Стаття «Хендмейд - спосіб підвищення стресостійкості у студентів 

ЗВО» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

У статті здійснено психологічний аналіз проблеми розвитку стресу в 

студентів ЗВО. Теоретично обґрунтовано й емпірично досліджено фактори 

розвитку стресу та ресурсу підвищення стресостійкості в студентів ЗВО. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108595 

Дата реєстрації авторського права 
 

12.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Яланська Світлана Павлівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Стаття «Креативний ресурс психологічного інструментарію 

«Психогеометричний кольоровий арт-конструктор» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У зв'язку з постійними економічними, політичними, освітніми 

змінами, постійними психотравмуючими ситуаціями, екологічними 

потрясіннями, кожна людина потрапляє під вплив стресогенних 

факторів, в нестандартні ситуації, що потребують швидких, оригінальних 

розв'язків. 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

108596 

Дата реєстрації авторського права 

 
12.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Яланська Світлана Павлівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Вивчення курсу «Психологія здоров'я та здорового способу 

життя» психолого-педагогічні аспекти» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Метою статті є розкриття особливостей вивчення курсу «Психологія 

здоров'я та здорового способу життя» у вищій школі. Визначення 

основних психолого-педагогічних аспектів ефективності реалізації 

мети курсу - формування у здобувачів вищої освіти цілісного уявлення 

про здоров'я людини. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108597 

Дата реєстрації авторського права 

 
12.10.2021 

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

 

 

Клевака Леся Петрівна, Тур Оксана Миколаївна 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 67, 2021 

 

388 

Повне ім'я або повне 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 формування мотивації дітей дошкільного віку як 

чинник успішності навчання в НУШ» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Стаття присвячена актуальній проблемі формування мотивації дітей 

дошкільного віку як чинника успішності навчання в НУШ.  
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108598 

Дата реєстрації авторського права 

 
12.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Клевака Леся Петрівна, Гришко Ольга Іванівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Емоційний розвиток особистості як умова формування 

емоційного інтелекту дітей дошкільного віку» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У статті розглядається емоційний розвиток особистості як умова 

формування емоційного інтелекту дітей дошкільного віку. Дошкільний 

вік - це первинний етап соціалізації в житті дитини. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108599 

Дата реєстрації авторського права 

 
12.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Кухар Валерія 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 «Барбарисовий мед» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
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Анотація  

Твір «Барбарисовий мед» розповідає про те, як студент на ім'я Давид 

працює на пошті, щоб хоч якось забезпечити себе і свою мати після 

смерті батька. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

108600 

Дата реєстрації авторського права 

 
12.10.2021 

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

 

 

Редкін Олександр Васильович, Зима Олександр Євгенович, Пахомов 

Роман Іванович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «New approaches to strategic program-targeted management of 

Ukrainian construction sector innovation and economic development» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Redkin O., Zuma O., Pahomov R. New approaches to 

strategic program-targeted management of Ukrainian construction sector 

innovation and economic development // Галузеве машинобудування, 

будівництво. - 2020. - № 1 (54). - С. 106-112. 
Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

108601 

Дата реєстрації авторського права 
 

12.10.2021 

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

 

Верголяс Майя Розметівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Наукова стаття «Cytogenetic evaluation of the drinking water toxicity» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

В статті було розглянуто використання біотестування для оцінки 

якості питної води з різних джерел водопостачання (артезіанські, 

фасовані та водопровідні). 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

108602 

Дата реєстрації авторського права 
 

12.10.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Верголяс Майя Розметівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Наукова стаття «Еколого-токсикологічна оцінка забруднених інсектицидами 

вод з використанням тваринних і рослинних організмів» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

В статті наведено теоретичне узагальнення та практичне вирішення 

наукового завдання щодо методів контролю токсичного впливу 

пестицидів на живі організми та рослини, зокрема водну сферу. 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

108603 

Дата реєстрації авторського права 

 
12.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Верголяс Майя Розметівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук 

«Еколого-токсикологічний моніторинг стану води різних джерел України» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення та практичне 

вирішення комплексної проблеми щодо застосування сучасних методів 

та використання показників оцінки якості питної води. 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

108604 

Дата реєстрації авторського права 

 
12.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Верголяс Майя Розметівна 

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) 

 

 

Наукова стаття «Research of cytotoxic activity of water from different 

water supply sources» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

В статті надана оцінка цитотоксичної питної води з різних джерел 

води в культурі клітин in vitro. 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

108605 

Дата реєстрації авторського права 

 
12.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Усенко Анатолій Петрович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «РЕНТОН ЦЕНТР» 

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) 

 

 

Збірка творів «Малюнки для упаковок та дизайн упаковок для 

продукції торгової марки «М'ясторія» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Збірка творів містить малюнки, фотографії, дизайн упаковок та опис з 

нанесенням графічного зображення логотипу, що містить напис М'ясторія. 
 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108606 

Дата реєстрації авторського права 

 
12.10.2021 

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

 

 

Шапошникова Юлія 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 «Вплив участі у тренінгу професійної рефлексії на самоставлення 

майбутніх практичних психологів» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Професійне становлення практичних психологів пов'язане з формуванням 

професійної свідомості та самосвідомості, розкриваються можливості 

використання з цією метою інтегрованого тренінгу професійної рефлексії. 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

108607 

Дата реєстрації авторського права 

 
12.10.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Шапошникова Юлія 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 «Особливості самосвідомості майбутніх практичних 

психологів» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Вивчення розвитку рефлективних компонентів у професійному 

ставленні практичних психологів. 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108608 

Дата реєстрації авторського права 

 
12.10.2021 

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

 

 

Шапошникова Юлія 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 «Розвиток рефлексивної сфери студентів-психологів» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У статті розглянуті можливості цілеспрямованого розвитку рефлексивної 

сфери майбутніх практичних психологів засобами активного соціально-

психологічного навчання. 
 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108609 

Дата реєстрації авторського права 

 
12.10.2021 

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, твір образотворчого 

мистецтва 
Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 
 

 

Опис авторського проекту «RcashX» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
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Анотація  

ЕСО - ІТ цифрова технологія безпеки пішоходів, ІТ технологія 

моніторингу, оплати за послугу паркування, ІТ технологія бронювання 

та оплати послуги паркомісця, моніторингу руху громадського та 

важкого видів транспорту тощо. 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108610 

Дата реєстрації авторського права 

 
12.10.2021 

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

 

 

Лопушинська Олена В'ячеславівна, Вовк Микола Олександрович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Техніко-технологічна реструктуризація як елемент 

ресурсозберігаючого розвитку підприємства під час формування загальної 

стратегії розвитку інноваційного типу» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Акцентується увага на тому, що інноваційний розвиток є важливим 

етапом в реалізації загальної стратегії підприємства. Визначено 

взаємозв'язок елементів інноваційного розвитку та здійснено прогнозування 

результатів застосування стратегії інноваційного розвитку. 
 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108611 

Дата реєстрації авторського права 

 
12.10.2021 

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

 

 

Дубіневич Оксана Георгіївна, Дубіневич Олександра 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 «Косметичний 

масаж. Методичні матеріали» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

В творі розглядається косметичний масаж як спеціальний комплекс 

процедур, спрямований на усунення видимих недоліків шкіри, 

уповільнення її старіння, зменшення зморщок. Розглядаються види 

косметичного масажу та методи виконання косметичного масажу, що 

дозволяє підвищити тонус ослаблених м'язів. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108612 

Дата реєстрації авторського права 
 

12.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Анна Сапена (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) 

 

 

Літературний письмовий твір «ЗИМОВІ ДИВА У ВІРШАХ» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Ілюстрована збірка віршів. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108613 

Дата реєстрації авторського права 

 
12.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Сай Любов Юріївна, Сай Дмитро Вікторович 

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) 

 

 

Науковий твір практичного характеру «Тренінг «Формування 

усвідомленого ставлення до себе як базового елементу активної 

громадянської позиції молоді» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У творі представлений тренінг, спрямований на підвищення самосвідомості 

особистості та формування у неї активної громадянської позиції. 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108614 

Дата реєстрації авторського права 

 
12.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Пащенко Наталія Олександрівна, Помещикова Ірина Петрівна, Чуча 

Юрій Іванович, Чуча Наталія Іванівна, Ширяєва Ірина Віталіївна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

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

 

Навчальний посібник «ТЕОРІЯ ТА МЕТОДИКА ОБРАНОГО ВИДУ 

СПОРТУ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 2 КУРСУ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ БАСКЕТБОЛ» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Пащенко Н. О., Помещикова І. П., Чуча Ю. І., Чуча Н. І., 

Ширяєва І. В. Теорія та методика обраного виду спорту для студентів 

2 курсу спеціалізації баскетбол. Навчальний посібник. - Харків : ХДАФК, 

2020. - 201 с. 
Анотація  

 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108615 

Дата реєстрації авторського права 
 

12.10.2021 

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

 

Горіславська Інна Вікторівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Наукова стаття «On the issue of risk management activities in the field of 

genetic engineering» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

У творі на основі теоретичних джерел досліджуються особливості 

ризику діяльності у галузі генної інженерії, а також аналізується 

національне законодавство, що формує підґрунтя біобезпеки в Україні. 
 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108616 

Дата реєстрації авторського права 
 

12.10.2021 

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

 

Горіславська Інна Вікторівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Наукова стаття «Селекційні досягнення в тваринництві як об'єкт 

права інтелектуальної власності» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

У статті на основі аналізу нормативно-правових актів, що регулюють 

порядок отримання правової охорони селекційного досягнення у 

тваринництві, досліджуються проблемні позиції та пропонуються 

способи усунення колізій у правовому регулюванні цього питання. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108617 

Дата реєстрації авторського права 
 

12.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Бажанова Вікторія Олегівна, Горіславська Інна Вікторівна, Двірська 

Оксана Василівна, Канарик Юлія Сергіївна, Коваль Анна Миколаївна, 

Панькова Лілія Олександрівна, Піддубний Олексій Юрійович, 

Пушкар Марина Василівна, Світличний Олександр Петрович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 
 

 

Навчальний посібник «ДОГОВІРНЕ ПРАВО» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Метою навчального посібника є викладення в систематизованому 

вигляді положень правових норм, що стосуються особливостей 

укладання і виконання поширених видів договорів, з якими можуть 

оперувати фахівці спеціальностей 073 «Менеджмент» та 075 «Маркетинг» 

у своїй практичній діяльності. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

108618 

Дата реєстрації авторського права 
 

12.10.2021 

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

 

Піддубний Олексій 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) 
 

 

Наукова стаття «ЩОДО МОЖЛИВОСТІ НАДАННЯ ПАТЕНТНОГО 

ЗАХИСТУ ОКРЕМИМ ФЕНОМЕНАМ У СФЕРІ БІОТЕХНОЛОГІЙ» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Досліджуються підвалини законодавчого регулювання, які можуть 

піддаватись аналізу при спробі визначити правову кваліфікацію 

продуктів біотехнології, їх правовий режим, зокрема як об'єктів права 

інтелектуальної власності.  
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

108619 

Дата реєстрації авторського права 
 

12.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Світличний Олександр Петрович 
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Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Підручник «Право інтелектуальної власності» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

У підручнику висвітлено навчальний курс лекцій з права інтелектуальної 

власності, який викладено в простій, доступній формі з метою охоплення 

всіх особливостей правового регулювання відносин у сфері інтелектуальної 

власності. 
 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108620 

Дата реєстрації авторського права 
 

12.10.2021 

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

 

Лісіцина 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 «МІКРОСЕРЕДОВИЩНІ ЧИННИКИ (ДЕТЕРМІНАНТИ) 

ЗЛОЧИННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ ОРГАНІВ 

АБО ТКАНИН ЛЮДИНИ, ДОНОРСТВА КРОВІ» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108621 

Дата реєстрації авторського права 
 

12.10.2021 

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

 

Лісіцина 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 «Кримінологічна характеристика злочинної діяльності у сфері 

трансплантації органів або тканин людини, донорства крові» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108622 

Дата реєстрації авторського права 
 

12.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Пліско Ірина Владленівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії 

імені О. Н. Соколовського» 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Монографія «Якість орних ґрунтів України» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Пліско І. В. Якість орних ґрунтів України / І. В. Пліско. - 

Харків : ФОП Бровін О. В. - 2020. - 372 с. 
Анотація  

Монографію присвячено вирішенню важливої наукової проблеми 

сучасного агроґрунтознавства, яка полягає у розробці удосконалених 

методичних підходів до оцінювання якості орних ґрунтів, визначення 

їх цінності та агроінвестиційної привабливості. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108623 

Дата реєстрації авторського права 

 
12.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Медведєв Віталій Володимирович, Пліско Ірина Владленівна, Крилач 

Світлана Іванівна, Накісько Світлана Геннадіївна, Уваренко Катерина 

Юріївна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії 

імені О. Н. Соколовського» 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Книга «Фізична деградація орних ґрунтів України (оцінювання, 

профілактика, призупинення)» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Медведєв В. В. Фізична деградація орних ґрунтів 

України (оцінювання, профілактика, призупинення) / В. В. Медведєв, 

І. В. Пліско, С. І. Крилач та ін. - Харків : ФОП Бровін О. В. - 2020. - 110 с. 
Анотація  

У книзі розглянуто процеси деградації орних ґрунтів, які є наслідком 

незбалансованих і надмірно інтенсивних агротехнологій та причиною 

неповноцінного екологічного функціонування ґрунтів і зниження їх 

продуктивності. 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

108624 

Дата реєстрації авторського права 

 
12.10.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Пліско Ірина Владленівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії 

імені О. Н. Соколовського» 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Брошура «Концепція оцінювання якості орних ґрунтів України» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Пліско І. В. Концепція оцінювання якості орних ґрунтів 

України. - Харків : Стильна типографія, 2020. - 31 с. 
Анотація  

У концепції висвітлено сучасні методичні підходи до оцінювання якості 

орних ґрунтів, основані на комплексному врахуванні показників системи 

«ґрунт-клімат-поле», оцінювання якості окультурених та деградованих 

орних ґрунтів. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108625 

Дата реєстрації авторського права 

 
12.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Федоренко Юлія Петрівна, Колос Юлія 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) 

 

 

Стаття «Foreign language professional communicative competence in 

future computer specialists' training» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У статті пропонується дослідити поняття професійної комунікативної 

компетенції, яке є багатоаспектним та включає декілька компетенцій. 

Проаналізовано складові професійної комунікативної компетенції, які 

здатні зреалізувати успішні ситуації ділової співпраці молодих фахівців. 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108626 

Дата реєстрації авторського права 

 
12.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Федоренко Юлія 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) 

 

 

Стаття «Linguistic component of intercultural communicative 

competence» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Fedorenko Yu. P. Linguistic component of intercultural 

communicative competence // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного 

університету. Серія: Філологія. - 2021. - Випуск 48 том 4. - С. 118-120. 
Анотація  

Стаття присвячена розгляду міжкультурної комунікативної компетентності 

та її лінгвістичного компонента зокрема. У науковому доробку 

аналізується складна багатокомпонентна структура комунікативної 

компетенції у різних наукових дослідженнях. 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108627 

Дата реєстрації авторського права 

 
12.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Вашак Оксана Олексіївна, Мартиросян Людмила Іванівна, Федоренко 

Юлія 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 «lmage as a presentation of a university teacher» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Стаття присвячена проблемі іміджу як презентації вчителя середньої 

школи. Проаналізовано категоріальний апарат дослідницьких та 

наукових робіт, де обговорюється проблема іміджу спеціаліста. Визначено 

роль особистісних якостей людини в процесі формування професійного 

іміджу. 

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108628 

Дата реєстрації авторського права 

 
12.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Дяченко Євген Володимирович, Зима Олександр Євгенович, Пахомов 

Роман Іванович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Modeling of production process by the method of works 

maximum approximation» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Dyachenko Evgen, Zuma Oleksandr, Pahomov Roman. 

Modeling of production process by the method of works maximum 

approximation // Збірник наукових праць. Галузеве машинобудування, 

будівництво. - 2020. - Випуск 1 (54). - С. 93-98. 
Анотація  

 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108629 

Дата реєстрації авторського права 

 
12.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Никифоров Анатолій Євгенович, Сущенко Олена Анатоліївна, 

Петрова Маріанна Матеєва, Погуда Наталія Вікторівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Наукова стаття «Multi-Criteria Technologies for Managerial Decisions 

System Analysis» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108630 

Дата реєстрації авторського права 

 
13.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Ткачов Віталій Миколайович, Гвоздецька Катерина Павлівна, 

Коваленко Андрій Анатолійович 
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 «Програмне забезпечення для отримання 

наукометричних показників авторів з бібліографічних і реферативних 

баз даних з обмеженим користувацьким інтерфейсом «Web.Parser.S» 

(«Web.Parser.S») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Комп'ютерна програма «Web.Parser.S» дозволяє отримувати такі дані 

з наукометричних баз як індекс Гірша, кількість наукових праць автора, 

профіль якого сканується, та кількість цитувань його наукових робіт. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108631 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Ткачов Віталій Миколайович, Гвоздецька Катерина Павлівна, 

Коваленко Андрій Анатолійович 
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 «Програмне забезпечення для отримання 

наукометричних показників авторів з бібліографічних і реферативних 

баз даних з відкритим користувацьким інтерфейсом «Web.Parser.О» 

(«Web.Parser.О») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Комп'ютерна програма «Web.Parser.О» дозволяє отримувати такі дані 

з наукометричних баз як індекс Гірша, та кількість цитувань його 

наукових робіт. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108632 

Дата реєстрації авторського права 

 
13.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Молчанова Олена Дмитрівна, Баркар Віталій Петрович 

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 письмовий твір науково-практичного характеру 

«Методичні основи селекції хижих клопів Orius spp. та Macrolophus 

spp. за показниками життєздатності та продуктивності самок» 

(«Методичні основи «СХК») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

«Методичні основи «СХК» призначені для визначення прийомів та 

методів селекції за ознаками плодючості та життєздатності хижих 

клопів Orius spp. та Macrolophus spp. з ціллю підвищення ефективності їх 

використання в біологічному захисті рослин. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108633 

Дата реєстрації авторського права 

 
13.10.2021 
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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 

 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Книга «Сказки Лунной Мельницы» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Дикая А. С. Сказки Лунной Мельницы: Сказки для 

детей и родителей: для дошк. возр. - Черкассы : Дикая Александра 

Сергеевна, укр., 2021. - 117 с.: ил. 
Анотація  

У Місячному Млині живуть єноти. Буркотливий Бук, мрійливий 

Юнкус, діяльна Луковка та радісний Тиквік досліджують світ, поки 

Тато з Мамою печуть гарбузові пироги. Книга наповнена атмосферою 

осені, запахом булочок, музикою, гарбузами і магією. Чотири теплі 

історії про сім'ю, дружбу та віру в себе. 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108634 

Дата реєстрації авторського права 

 
13.10.2021 

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

 

 

Парфьонова Ірина Іванівна, Червяков Іван Михайлович, Драганова 

Олена Миколаївна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Концепція освітньої діяльності Харківської медичної 

академії післядипломної освіти за спеціальністю 281 «Публічне управління 

та адміністрування» рівня «Магістр» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

В роботі представлена освітньо-професійна програма, яка створена на 

основі використання положень Закону України «Про вищу освіту». В 

своїй структурі містить обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття 

відповідного ступеня вищої освіти; перелік компетентностей випускника. 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108635 

Дата реєстрації авторського права 

 
13.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Усикова Олена Миколаївна 

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

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОГО 

ПОТЕНЦІАЛУ СУБ'ЄКТІВ АГРАРНОГО БІЗНЕСУ: ТЕОРІЯ, 

МЕТОДОЛОГІЯ, ПРАКТИКА» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108636 

Дата реєстрації авторського права 

 
13.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Корж Олексій Миколайович, Филенко Яна 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 «Клініко-патогенетичне значення адипокінів у пацієнтів з 

гіпертонічною хворобою у поєднанні з хронічною хворобою нирок» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

В останні роки активно вивчається патогенетична роль адипокінів у 

розвитку та прогресуванні хронічної хвороби нирок (ХХН). Адипоцити - 

це група поліпептидних гормонів, що синтезуються клітинами жирової 

тканини, які на центральному та периферичному рівнях регулюють 

функції різних органів і тканин. 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108637 

Дата реєстрації авторського права 

 
13.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Усикова Олена Миколаївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Organization of financial control for private enterprises, analysis 

of its information support and ways of improvement» (Організація фінансового 

контролю для приватних підприємств, аналіз його інформаційного  

забезпечення та шляхи вдосконалення)» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

108638 

Дата реєстрації авторського права 

 
13.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Бардік Марина Афанасіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Київські митрополити в мистецькому процесі Києво-Печерської 

лаври кінця ХVІІІ - початку ХХ століть» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Бардік М. А. Київські митрополити в мистецькому 

процесі Києво-Печерської лаври кінця ХVІІІ - початку ХХ століть // 

Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. - 

2021. - № 2. - С. 128-132. 
Анотація  

На основі архівних матеріалів визначено механізм впливу київських 

митрополитів на розвиток і збереження сакрального монументального 

живопису Києво-Печерської лаври (1786-1917). Доведено провідну 

роль митрополитів у формуванні програми розписів храмів, у збереженні 

лаврської художньої традиції. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108639 

Дата реєстрації авторського права 

 
13.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Шевкун Марія 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 «Консультативний висновок незалежного фахівця-

психолога для слідства, суду та цивільного позову у кримінальному 

провадженні за результатом дослідження осіб, що задіяні у конфлікті» 

(«Консультативний висновок фахівця-психолога для слідства, суду та 

цивільного позову у кримінальному провадженні») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Проводиться аналіз кримінально-психологічних портретів на базі 

емпіричного матеріалу, що дозволяє дослідити особистості 
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правопорушника та постраждалого. За результатом дослідження осіб, 

які задіяні у конфлікті, розглядаються психологічні властивості 

окремих корисливо-насильницьких злочинів. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108640 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.10.2021 

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

 

Вергунов Віктор Анатолійович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Книга «Історія сільськогосподарської дослідної справи в Україні.  

У трьох частинах» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Книга «Історія сільськогосподарської дослідної справи в Україні» 

складається з 3-х частин. Усі вони поєднані ідеєю комплексного 

дослідження та його управління в Україні. 
 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108641 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.10.2021 

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

 

Бєляєва Анастасія Вікторівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

Запорізький національний університет 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір навчального характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Навчальний посібник «Іноземна мова професійно-комунікативної 

спрямованості (англійська)» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Посібник призначений для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра 

спеціальності «Дизайн» освітньо-професійної програми «Графічний 

дизайн» та передбачає засвоєння теоретичного матеріалу курсу й 

формування у студентів здатності до іншомовного спілкування в 

навчальних, професійних, ділових ситуаціях. 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

108642 

Дата реєстрації авторського права 

 
13.10.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Буренков Віктор Миколайович 

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 «Дніпропетровський клан серед політичних еліт УРСР та 

СРСР (кінець 1920-х - початок 1990-х рр.)» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Буренков В. М. Дніпропетровський клан серед політичних 

еліт УРСР та СРСР (кінець 1920-х - початок 1990-х рр.) : монографія / 

В. М. Буренков. - Запоріжжя : Видавничий дім «Гельветика», 2020. - 

290 с. 
Анотація  

Монографія присвячена комплексному дослідженню дніпропетровської 

управлінської мережі 1920-х - початку 1999-х рр. На основі архівних 

матеріалів, опублікованих документів та мемуарів досліджуються 

особливості формування і функціонування дніпропетровського клану 

на трьох рівнях влади. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

108643 

Дата реєстрації авторського права 

 
13.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Черних Арсеній 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «ABIATTE» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108644 

Дата реєстрації авторського права 

 
13.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Смирна Катерина Вадимівна, Смирний Сергій Олександрович, 

Нікутов Артем Володимирович, Міміношвілі Едуард Григорович 
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 «МОБІЛЬНИЙ ДОДАТОК «CHAY» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

CHAY являє собою мобільний додаток, який інтегрується з програмним 

інтерфейсом додатка (АРІ) веб-готелю і системою управління готелем 

для використання функціональності за логіном, бронювання номера, 

ідентифікації клієнта та оплати послуг в готелі. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108645 

Дата реєстрації авторського права 

 
13.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Матузко Борис Павлович, Чорний Микола 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) 

 

 

Літературний письмовий твір «Бланк-конспект з навчальної дисципліни 

«Будова та експлуатація бронетанкової техніки». Індивідуальна фахова 

підготовка (будова танка)» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Бланк-конспект є спеціальною формою структурованого за логікою 

викладання навчальної дисципліни матеріалу для заповнення, що 

містить спеціально розроблені ілюстрації. 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108646 

Дата реєстрації авторського права 

 
13.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Романко Ірина Григорівна, Сологор Ірина Миколаївна, Бєляєва 

Олена Миколаївна, Лисанець Юлія Валеріївна 
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) 

 

 

Підручник «English for Professional Use: Dentistry» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: English for Professional Use: Dentistry: Навч. Посібник / 

Романко І. Г., Сологор І. М., Бєляєва О. М., Лисанець Ю. В. - К. :  

ВСВ «Медицина, 2015. - 224 с. + 2 с. кольор. вкл. 
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Анотація  

Підручник призначений для студентів-стоматологів. Надано матеріал 

із фонетики і граматики англійської мови, значна увага приділена 

найважливішим аспектам термінотворення та вжитку стоматологічної 

лексики. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108647 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.10.2021 

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

 

Пальшкова Ірина Олександрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Літературний письмовий твір «ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ 

КЛАСІВ В УМОВАХ СУЧАСНОЇ ВИЩОЇ ШКОЛИ» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

У статті розглянуті питання формування професійної компетентності 

майбутніх вчителів початкових класів в умовах сучасного вищого 

навчального закладу. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108648 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.10.2021 

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

 

Пальшкова Ірина Олександрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Літературний письмовий твір «СТАН ПІДГОТОВЛЕНОСТІ 

МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО 

ЗДОРОВ'ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Стаття присвячена дослідженню проблеми підготовленості майбутніх 

учителів початкових класів до здоров'язбережувальної діяльності. 
 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108649 

Дата реєстрації авторського права 

 
13.10.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Матузко Борис Павлович, Чорний Микола 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) 

 

 

Літературний письмовий твір «Бланк-конспект з навчальної дисципліни 

«Будова бронетанкової техніки». Будова танка. Частина 3. Особливості 

будови інших зразків бронетанкового озброєння і техніки» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Бланк-конспект є спеціальною формою структурованого за логікою 

викладання навчальної дисципліни матеріалу для заповнення, що 

містить спеціально розроблені ілюстрації, схеми, текстові блоки для 

заповнення, таблиці, рисунки та довідково-інформаційний матеріал. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

108650 

Дата реєстрації авторського права 
 

18.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Пахно Олексій Євгенович 

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) 
 

 

Літературний письмовий твір «Учебно-методическое обеспечение 

курсов специального обучения водителей транспортных средств, 

перевозящих опасные грузы, и уполномоченных по вопросам 

безопасности перевозки опасных грузов автомобильным транспортом» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108651 

Дата реєстрації авторського права 
 

18.10.2021 

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

 

Скляров 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) 

 

 

Науковий твір «Справедливый Социализм» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Земля - це планета, не можна її прирівнювати до тієї землі, яка створена 

природним шляхом, на якій росте рослина, тобто - це ґрунт. 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

108652 

Дата реєстрації авторського права 

 
18.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Саєнко Марина 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 «Legal protection of human right to privacy of personified 

information in terms of global trends of IT-development» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Saienko M. Legal protection of human right to privacy of 

personified information in terms of global trends of IT-development // 

Fundamental and applied researches in practice of leading scientific school. - 

2020. - № 2. - Р. 73-76. 
Анотація  

У науковій статті досліджується ефективність та перспективи розвитку 

професійних компетентностей майбутніх учителів та вміння інтегрувати 

інформаційно-комунікаційні технології у власну роботу. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108653 

Дата реєстрації авторського права 

 
18.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Вовченко Оксана Сергіївна, Єгоричева 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) 

 

 

Книга «Фінансова стабільність банків в умовах динамічного 

макроекономічного середовища» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Вовченко О. С., Єгоричева С. Б. Фінансова стабільність 

банків в умовах динамічного макроекономічного середовища : монографія. - 

Полтава : ПУЕТ, 2021. - 233 с. 
Анотація  

У монографії розвинуто теоретичні засади, методичні підходи та 

обґрунтовано практичні рекомендації щодо забезпечення фінансової 

стабільності банків в умовах динамічного макроекономічного середовища. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108654 

Дата реєстрації авторського права 
 

18.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Анна Миронова (псевдонім) 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Твір образотворчого мистецтва «Вода» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108655 

Дата реєстрації авторського права 

 
18.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Миронова Ганна Анатоліївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Твір образотворчого мистецтва «Прозоре» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108656 

Дата реєстрації авторського права 

 
18.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Анна Миронова (псевдонім) 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Твір образотворчого мистецтва «Глибоке червоне» 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 67, 2021 

 

413 

Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

108657 

Дата реєстрації авторського права 

 
18.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Анна Миронова (псевдонім) 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Твір образотворчого мистецтва «Графіт» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108658 

Дата реєстрації авторського права 

 
18.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Анна Миронова (псевдонім) 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Твір образотворчого мистецтва «На межі» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108659 

Дата реєстрації авторського права 

 
18.10.2021 

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

 

 

Анна Миронова (псевдонім) 

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

якого належить твір 

 

 

Твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Твір образотворчого мистецтва «Опівночі» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108660 

Дата реєстрації авторського права 

 
18.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Павлова Олена Юріївна, Долга Марина Володимирівна 

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 книжок «Подорож до країни літер» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Ця збірка книжок допоможе дитині запам'ятати звукообраз кожної 

літери, розширити словниковий запас, сформувати зв'язне мовлення, 

навчитись писати друковані літери, розвинути пам'ять, увагу сприйняття. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108661 

Дата реєстрації авторського права 

 
18.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Пономаренко Наталя Миколаївна, Возняковська Крістіна 

Анатоліївна, Неміш Юлія Василівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Особливості використання електронної системи PROZORRO 

в державних закупівлях в Україні: проблеми та шляхи їх подолання» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108662 

Дата реєстрації авторського права 
 

18.10.2021 

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

 

Ромашко Олександра Михайлівна, Неміш Юлія Василівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Стаття «Практичні аспекти оцінювання фінансових ресурсів 

підприємства» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108663 

Дата реєстрації авторського права 
 

18.10.2021 

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

 

Неміш Юлія Василівна, Власенко Юрій Григорович, Лебедченко Віра 

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 «Подолання диспропорцій соціально-економічного розвитку 

регіонів» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108664 

Дата реєстрації авторського права 
 

18.10.2021 

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

 

Гречана Світлана Іванівна, Журавльов Володимир Максимович, 

Заблодський Валерій Дмитрович 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науково-аналітична робота «Результати анкетування територіальних 

громад щодо їх ідентифікації та позиціонування в Луганській і 

Донецькій областях» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Узагальнено результати анкетування територіальних громад щодо їх 

ідентифікації та позиціонування, яке проводилось на підконтрольних 

територіях Луганської та Донецької областей. Визначено думки 

респондентів з приводу якості життя населення та впливу реформи 

децентралізації. 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108665 

Дата реєстрації авторського права 

 
18.10.2021 

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

 

 

Балакірєва Ольга Миколаївна, Дмитрук Дмитро Анатолійович, 

Заблодська Інна Володимирівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науково-аналітична робота «Суспільні настрої в контексті врегулювання 

конфлікту на Сході України» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

У роботі висвітлені суспільні настрої в контексті врегулювання 

конфлікту на Сході країни, зокрема особливості соціального самопочуття 

і соціальних настроїв жителів Донецької та Луганської областей, 

сприйняття жителями соціально-політичних перспектив розвитку 

Донбасу і України в цілому. 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108666 

Дата реєстрації авторського права 

 
18.10.2021 

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

 

 

Ріжняк Оксана Леонідівна, Лелека Тетяна 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) 

 

 

Навчально-методичний посібник «Латинська мова. Практичний курс. 

Навчально-методичний посібник для студентів природничих 

спеціальностей» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108667 

Дата реєстрації авторського права 
 

18.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Пишногуб Мирослава Володимирівна, Габорець Ольга Андріївна, 

Смірнова Ліна 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 «Методичні рекомендації для 

викладачів «Використання інформаційних технологій при вивченні 

англійської мови по спеціальності 221 «Стоматологія» (на прикладі 

мобільного додатку Kahoot!)» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108668 

Дата реєстрації авторського права 

 
18.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Шевченко Катерина Григорівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Посібник «FAST ENGLISH WITH KETTY 1 grade» («FAST ENGLISH») 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108669 

Дата реєстрації авторського права 

 
18.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Козік Ігор Петрович 

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 «Геоінформаційна система «GIS I-LAND» 

(«GIS I-LAND») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Призначена для комплексного вирішення завдань з управління 

земельними ресурсами, функціонал та наповнення дозволяють 

приймати раціональні управлінські рішення та ефективно використовувати 

їх в межах, визначених замовником. 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

108670 

Дата реєстрації авторського права 

 
18.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Височина Аліна Володимирівна, Самусевич Ярина Валентинівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

Сумський державний університет 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Науковий твір «Науково-методичний підхід до оцінювання часових 

закономірностей впливу екологічних податків на екологічну, енергетичну 

та економічну безпеку країни» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Проведено оцінювання впливу зміни надходжень від екологічних 

податків на інтегральні показники екологічної, енергетичної та 

економічної безпеки країни на засадах регресійного моделювання. 

Визначено часові лаги запізнення відгуку складових безпеки країни на 

зміну надходжень від екологічних податків. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108671 

Дата реєстрації авторського права 
 

18.10.2021 

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

 

 

Самусевич Ярина Валентинівна, Височина Аліна Володимирівна, 

Серпенінова Юлія Сергіївна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Сумський державний університет 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Науково-методичні засади вибору функціональних 

параметрів екологічних податків у контексті забезпечення національної 

безпеки» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
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Анотація  

Обґрунтовано методичні засади визначення впливу функціональних 

параметрів екологічних податків на їх ефективність у контексті 

забезпечення національної безпеки. За результатами панельного 

регресійного моделювання визначено оптимальні критерії вибору бази 

оподаткування. 
 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

108672 

Дата реєстрації авторського права 

 
18.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Вараксіна Олена Вікторівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Основні аспекти та фактори, що формують продовольчу 

безпеку країни» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Розглянуто основні аспекти та фактори, що впливають на рівень 

продовольчої безпеки країни. Наголошено на важливості харчової 

промисловості, яка є організатором та інтегратором ефективного 

функціонування продовольчого комплексу кожної країни. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

108673 

Дата реєстрації авторського права 
 

18.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Столяренко Олена Олексіївна, Огірко Ольга Ігорівна, 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 «Вплив інформаційних технологій та ресурсів на 

психологічну безпеку в умовах пандемії» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

У статті проаналізовано вплив інформаційних технологій та ресурсів 

на психологічну безпеку в період пандемії. Проаналізовано важливість 

інформаційних технологій на підприємстві та використання онлайн 

платформ. Надано трактування психологічної та інформаційно-

психологічної безпеки. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108674 

Дата реєстрації авторського права 
 

18.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Разумова Ганна Вікторівна, Оскома Олена Володимирівна, Волощук 

Владислава 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 «ЛІЗИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ: ПРОБЛЕМИ ТА 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Разумова Г. В., Оскома О. В., Волощук В. В. Лізингова 

діяльність: проблеми та перспективи розвитку // Науковий журнал 

«Бізнес Інформ». - 2021. - № 7. - С. 202-207  
Анотація  

Досліджено сучасний стан ринку лізингових послуг в Україні, визначено 

проблеми і перспективи його подальшого розвитку. Наведено переваги 

фінансового лізингу як інструмента інвестування, а також проблеми 

та перепони, що уповільнюють розвиток лізингової діяльності в Україні. 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

108675 

Дата реєстрації авторського права 
 

18.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Корецька Тетяна Костянтинівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 
 

 

Монографія «Державне регулювання соціального захисту населення 

регіону» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Корецька Т. К. Державне регулювання соціального 

захисту населення регіону : монографія / Т. К. Корецька. - Луцьк : 

ФОП Гадяк Ж. В., друкарня «Волиньполіграф», 2021. - 212 с. 
Анотація  

В монографії висвітлено результати дослідження основних підходів до 

державного регулювання соціального захисту населення регіону. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108676 

Дата реєстрації авторського права 

 
18.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Саєнко Марина Іванівна, Голобородько Вікторія Вікторівна, 

Плескачова Владислава 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) 

 

 

Наукова стаття «Сучасні виклики у сфері захисту прав людини під час 

пандемії COVID-19» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Саєнко М. І., Голобородько В. В., Плескачова В. С. 

Сучасні виклики у сфері захисту прав людини під час пандемії 

COVID-19 // Науковий вісник Ужгородського національного університету. 

Серія «Право». - Випуск 64. - 2021. - С. 61-64. 
Анотація  

У науковій статті розглянуті проблеми застосування карантинних 

обмежень під час пандемії коронавірусу, та неоднозначність визначень 

протиепідеміологічних заходів у законодавстві України. 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

108677 

Дата реєстрації авторського права 

 
18.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Разумова Ганна Вікторівна, Оскома Олена Володимирівна, Гаража 

Владислава 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) 

 

 

Наукова стаття «МАРКЕТИНГОВЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА 

КОНДИТЕРСЬКОМУ РИНКУ УКРАЇНИ» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Разумова Г. В., Оскома О. В., Гаража В. І. 

МАРКЕТИНГОВЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА КОНДИТЕРСЬКОМУ 

РИНКУ УКРАЇНИ // Науковий вісник Ужгородського національного 

університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове 

господарство». - Випуск 37. - 2021. - С. 77-80. 
Анотація  

Проаналізовано результати діяльності та ринкові частки найбільших 

українських виробників кондитерських виробів. Проаналізовано вибір 

підприємств - виробників кондитерської продукції - при формуванні 

стратегії маркетингового ціноутворення. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

108678 

Дата реєстрації авторського права 
 

18.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Ковальова Вікторія Іванівна, Козирєва Олена Вадимівна, Глєбова 

Наталія Володимирівна, Коляда Тетяна Анатоліївна, Світлична Карина 

Станіславівна, Зоідзе Діана Романівна, Сагайдак-Нікітюк Ріта Василівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
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Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Монографія «Організаційно-правові засади управління клінічними 

дослідженнями» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Козирєва О. В., Сагайдак-Нікітюк Р. В., Зоідзе Д. Р., 

Глєбова Н. В., Ковальова В. І., Коляда Т. А., Світлична К. С. Організаційно-

правові засади управління клінічними дослідженнями. Монографія. - 

Х. : Вид-во НФаУ, 2021. - 310 с.  
Анотація  

Монографія висвітлює питання організаційно-правових аспектів 

управління клінічними дослідженнями, зокрема методи забезпечення 

дотримання правил належної клінічної практики та етично-правового 

захисту учасників клінічного дослідження, проблеми впровадження 

ефективних систем якості. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

108679 

Дата реєстрації авторського права 

 
18.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Коваль Тетяна Ігорівна, Марченко Олена Геннадіївна, Дубинська 

Галина Михайлівна, Сизова Людмила Михайлівна, Ізюмська Олена 

Михайлівна, Боднар Вадим Анатолійович, Котелевська Тетяна 

Михайлівна, Прийменко Наталія Олегівна, Лимаренко Ніна 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 «Прогностична модель розвитку туберкульозу у ВІЛ-

інфікованих пацієнтів на фоні антиретровірусної терапії»  
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

ВІЛ-інфекція залишається однією з найгостріших проблем сучасної 

медицини. Серед опортуністичних інфекцій важливе місце посідає 

туберкульоз, що набуває атипового перебігу на фоні ВІЛ-інфекції зі 

зростанням частоти позалегеневих уражень, мінімальними 

рентгенологічними проявами та стрімким перебігом. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108680 

Дата реєстрації авторського права 
 

18.10.2021 

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

 

Коваль Тетяна Ігорівна, Марченко Олена Геннадіївна, Дубинська 

Галина Михайлівна, Сизова Людмила Михайлівна, Ізюмська Олена 

Михайлівна, Боднар Вадим Анатолійович, Котелевська Тетяна 

Михайлівна, Прийменко Наталія Олегівна, Лимаренко Ніна 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) 

 

 

Науковий твір «Предиктори прогресування та прогнозування розвитку 

СНІД-індикаторних опортуністичних інфекцій у ВІЛ-інфікованих 

пацієнтів на фоні антиретровірусної терапії» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

ВІЛ-інфекція залишається однією з найгостріших проблем сучасної 

медицини. З поширенням епідемії зростає і частка осіб з термінальною 

стадією захворювання, що пов'язано з вираженим імунодефіцитом та 

приєднанням опортуністичних інфекцій, що ускладнюють перебіг 

захворювання. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

108681 

Дата реєстрації авторського права 
 

18.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Федюшко Марина 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 «Значення кормової бази у відтворенні основних видів 

польової дичини Північного Приазов'я» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

В статті наведено результати досліджень кормової бази польової дичини 

Північного Приазов'я, а також результати аналізу розподілу угідь 

польової дичини за класами бонітетів. 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108682 

Дата реєстрації авторського права 

 
18.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Федюшко Марина 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 «Біоіндикатори антропогенного тиску на агробіорізноманіття 

в умовах Північного Приазов'я України (Методичні рекомендації)» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
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Анотація  

У методичних рекомендаціях міститься екологічне обґрунтування 

потенційних видів-індикаторів польової дичини, що на основі 

досліджених закономірностей динаміки їх популяцій, різного рівня 

просторової організації дає можливість запропонувати метод біоіндикації 

екологічних порушень в агроландшафтах. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108683 

Дата реєстрації авторського права 
 

18.10.2021 

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

 

Федюшко Марина 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 «Вплив абіотичних та антропогенних факторів на 

динаміку чисельності сірої куріпки й фазана в Північному Приазов'ї» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108684 

Дата реєстрації авторського права 
 

18.10.2021 

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

 

Федюшко Марина 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 «Вплив пестицидів на чисельність зайця-русака в 

Північному Приазов'ї» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

В статті наведено результати досліджень динаміки чисельності зайця-

русака залежно від кількості застосованих пестицидів в мисливських 

угіддях Північного Приазов'я України. Кореляційний аналіз свідчить 

на користь негативної залежності між динамікою чисельності русака 

та кількістю пестицидів. 
 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

108685 

Дата реєстрації авторського права 
 

18.10.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Федюшко Марина 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 робота «Автореферат дисертації на здобуття наукового 

ступеня кандидата сільськогосподарських наук: «Біоіндикація 

антропогенного тиску на агробіорізноманіття в умовах Північного 

Приазов'я України» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Робота присвячена вирішенню проблеми обґрунтування біоіндикаторів 

антропогенного тиску на біорізноманіття агроландшафтів. 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

108686 

Дата реєстрації авторського права 

 
18.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Ригалюк Галина Олексіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір, створений для кіно 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Сценарій художнього фільму «Світлина на стіні» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108687 

Дата реєстрації авторського права 

 
18.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Золковер Андрій Олександрович, Золотих Ірина Борисівна, Михальчинець 

Галина Томівна, Неміш Юлія Василівна, Делас Віталіна Анатоліївна, 

Сибірцев 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) 

 

 

Стаття «State, trends, challenges and prospects of the modern global 

foreign exchange market» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

108688 

Дата реєстрації авторського права 

 
18.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Лєонов Сергій В'ячеславович, Яровенко Ганна Миколаївна, 

Колотіліна Олена Василівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 
 

 

Стаття «Профіль здоров'я країни: визначення соціальних, економічних, 

поведінкових детермінант та детермінант охорони здоров'я» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

108689 

Дата реєстрації авторського права 
 

18.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Котовська Юліана Станіславівна, Омелянова Вікторія Юріївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 
 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір науково-практичного 

характеру 
Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Стаття «Перспективи озеленення об'єктів спеціального призначення 

на прикладі території Свято-Успенського собору в м. Херсоні» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У статті проаналізовано особливості озеленення та благоустрою 

території спеціального призначення. Вивчено сучасний стан досліджуваного 

об'єкта, а саме - території Свято-Успенського собору у м. Херсоні по 

вул. Соборній, 5. 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

108690 

Дата реєстрації авторського права 

 
18.10.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Черненко Анатолій Павлович, Шиян Анатолій Григорович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Наукова стаття «Про повноваження національної поліції при обранні 

запобіжних заходів під час кримінального провадження» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

У статті досліджуються норми Кримінального процесуального кодексу 

України, у яких здійснюється регламентація порядку застосування 

запобіжних заходів у кримінальному провадженні, а також проводиться 

порівняння цих норм з положеннями Закону України «Про національну 

поліцію» щодо завдань і повноважень. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

108691 

Дата реєстрації авторського права 
 

18.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Черненко Анатолій Павлович, Шиян Анатолій Григорович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 
 

 

Наукова стаття «Про право сторони захисту на дослідження і використання 

матеріалів досудового розслідування під час судового розгляду у суді 

першої інстанції» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Черненко А. П., Шиян А. Г. Про право сторони захисту 

на дослідження і використання матеріалів досудового розслідування 

під час судового розгляду у суді першої інстанції // Електронне наукове 

фахове видання «Юридичний науковий електронний журнал». - 2020. - 

№ 3. - С. 431-434. 
Анотація  

У статті досліджуються питання забезпечення права сторони захисту 

та використання матеріалів досудового розслідування під час судового 

розгляду в суді першої інстанції. 
 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

108692 

Дата реєстрації авторського права 

 
18.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Черненко Анатолій Павлович, Шиян Анатолій Григорович 

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 «Щодо можливості проведення прокурором процесуальних 

дій в разі повернення судом обвинувального акта» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Анатолій Черненко, Анатолій Шиян. Щодо можливості 

проведення прокурором процесуальних дій в разі повернення судом 

обвинувального акта // Фахове загальнодержавне науково-практичне 

та науково-методичне юридичне видання «Слово Національної школи 

суддів України». - 2021. - № 1 (34). - С. 153-165. 
Анотація  

У статті досліджуються питання щодо можливості проведення 

прокурором процесуальних дій після повернення судом першої 

інстанції з підготовчого судового засідання обвинувального акта, 

клопотання про застосування примусових заходів медичного або 

виховного характеру. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

108693 

Дата реєстрації авторського права 
 

18.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Черненко Анатолій Павлович, Шиян Анатолій Григорович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Наукова стаття «Щодо права засуджених до довічного позбавлення 

волі на умовно-дострокове звільнення від відбування покарання або 

заміну невідбутої частини покарання більш м'яким та його забезпечення 

в Україні» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Черненко А. П., Шиян А. Г. Щодо права засуджених 

до довічного позбавлення волі на умовно-дострокове звільнення від 

відбування покарання або заміну невідбутої частини покарання більш 

м'яким та його забезпечення в Україні // Науковий вісник Дніпропетровського 

державного університету внутрішніх справ. - 2020. - № 2. - С. 168-175. 
Анотація  

Досліджено питання забезпечення права засуджених до довічного 

позбавлення волі в Україні на умовно-дострокове звільнення від 

відбування покарання або заміну невідбутої частини покарання більш 

м'яким.  
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108694 

Дата реєстрації авторського права 
 

18.10.2021 

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

 

Черненко Анатолій Павлович, Шиян Анатолій Григорович 

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 «Чинний КПК України про затримання» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Анатолій Черненко, Анатолій Шиян. Чинний КПК 

України про затримання // Фахове загальнодержавне науково-

практичне та науково-методичне юридичне видання «Слово національної 

школи суддів України». - 2020. - № 2 (31). - С. 78-88. 
Анотація  

Чинний КПК України містить два затримання: законне затримання та 

затримання уповноваженою службовою особою, назви яких є 

недосконалими, бо законне затримання у певних випадках може бути 

визнане незаконним, а затримання уповноваженою службовою особою 

не може мати однакову назву з першим. 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108695 

Дата реєстрації авторського права 

 
19.10.2021 

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

 

 

Неміш Юлія Василівна, Борщ Григорій Андрійович, Мельничук 

Василь Іванович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 
 

 

Стаття «Decentralization and its influence on local community development» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108696 

Дата реєстрації авторського права 
 

19.10.2021 

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

 

Самусевич Ярина Валентинівна, Височина Аліна Володимирівна, 

Кузьменко Ольга Віталіївна 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

Сумський державний університет 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Науковий твір «Науково-методичний підхід до оцінювання 

мультиплексивної ефективності екологічних податків у забезпеченні 

національної безпеки» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
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Анотація  

Відбір екологічних податків, які мають потенціал мультиплексивного 

впливу на національну безпеку, визначено за допомогою тесту 

Грейнджера. Максимальний рівень національної безпеки, що може 

бути досягнутий в результаті дії екологічного оподаткування, визначено 

за допомогою багатопараметричної моделі. 
 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

108697 

Дата реєстрації авторського права 

 
19.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Дмитриченко Микола Федорович, Савчук Анатолій Миколайович, 

Міланенко Олександр Анатолійович, Туриця Юлія Олександрівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

Національний транспортний університет 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «Методика оцінки 

ефективності мастильної дії модифікованих моторних олив в умовах 

примусового збільшення температури на пусковому етапі роботи 

двигунів внутрішнього згорання» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Температура оливи підвищується за рахунок тепла, яке утворюється в 

двигуні в результаті згорання палива і тертя сполучених деталей двигуна. 

Вирішення даного завдання в першому наближенні полягає у визначенні 

пускової потужності, що залежить від пускової частоти обертання 

колінчастого вала. 

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

108698 

Дата реєстрації авторського права 

 
19.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Цяпа Сергій Михайлович, Жеребець Олександр Михайлович, Озерчук 

Ігор Михайлович 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

Український науково-дослідний інститут спеціальної техніки та судових 

експертиз Служби безпеки України 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 
 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 
 

 

Комп'ютерна програма «Програмне забезпечення «Альт-М» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108699 

Дата реєстрації авторського права 
 

19.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Красноголовець Євген 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 «Мобільний додаток «БЕБ Тести»  

(«БЕБ Тести») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Створена для легкого вивчення, запам'ятовування та повторення 

питань, за якими відбувається тестування в Бюро економічної безпеки 

України. 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108700 

Дата реєстрації авторського права 

 
19.10.2021 

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

 

 

Красноголовець Євген 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 «Мобільний додаток «БЕБ Тести для Вступу» 

(«Мобільний додаток «БЕБ Тести») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Мобільний додаток створений для легкого вивчення, запам'ятовування 

та повторення питань, за якими відбувається тестування для вступу в 

Бюро економічної безпеки України. 
 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

108701 

Дата реєстрації авторського права 

 
19.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Красноголовець Євген Павлович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Складений твір 
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Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Складений твір «Тести в Бюро економічної безпеки» («БЕБ Тести») 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Твір створений для легкого вивчення, запам'ятовування та повторення 

питань, за якими відбувається тестування в Бюро економічної безпеки 

України. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

108702 

Дата реєстрації авторського права 
 

19.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Кошелєв Олександр Іванович, Кошелєв Василь Олександрович, 

Копилова Тетяна Валеріївна, Мазай 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 «Гибель позвоночных животных на автодорогах 

Запорожской области» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Кошелев А. И., Кошелев В. А., Копылова Т. В., Мазай Е. Ю. 

Гибель позвоночных животных на автодорогах Запорожской области // 

Вісник Запорізького національного університету. - 2005. - № 1. - С. 102-113. 
Анотація  

Дослідження проводилися в 1988-2005 рр. на автошляхах різного типу 

на території Запорізької області. Розглянуто видовий склад загиблих 

на автошляхах хребетних тварин, сезонну динаміку їх загибелі, а 

також причини і умови їх загибелі, вплив різних екологічних факторів 

на смертність хребетних. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

108703 

Дата реєстрації авторського права 

 
19.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Кошелєв Василь Олександрович, Пахомов Олександр 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) 

 

 

Наукова стаття «Орнітокомплекси як структурний елемент 

біогеоценозів: структура, критерії, показники» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Кошелєв В. О., Пахомов О. Є. Орнітокомплеси як 

структурний елемент біогеоценозів: структура, критерії, показники // 

Екологічні науки. - 2020. - Вип. 28, № 1. - С. 344-354. 
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Анотація  

За результатами багаторічних досліджень пропонується класифікація 

орнітокомплексів як історично складених угруповань птахів різних 

видів, які тривалий час існують на певній території та пов'язані 

функціонально. З еколого-біотопічних позицій виділені водні, заплавні, 

лукові, степові та інші. 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108704 

Дата реєстрації авторського права 

 
19.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Кошелєв Олександр Іванович, Кошелєв Василь Олександрович, 

Копилова Тетяна Валеріївна, Писанець Олександр Максимович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Наукова стаття «Значение ЛЭП для птиц в антропогенно 

трансформированных ландшафтах степной зоны юга Украины» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Кошелев А. И., Кошелев В. А., Копылова Т. В., 

Писанец А. М. Значение ЛЭП для птиц в антропогенно 

трансформированных ландшафтах степной зоны юга Украины // 

Біологія та валеологія. - 2015. - Вип. 17. - С. 37-44. 
Анотація  

Дослідження проводилися в 1980- 2014 рр. в південних областях 

України. Розглядається значення ліній електромережі і підсобних 

споруд для птахів в різні сезони року. Показана позитивна роль ЛЕП 

для гніздування, полювання, шлюбних ігор і відпочинку 90 видів 

птахів з 12 рядів. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108705 

Дата реєстрації авторського права 

 
19.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Бровченко Олександра Миколаївна, Грищенко Олена Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір, створений для телебачення 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Трітмент серіалу «Juliette and the Metеorite» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Актриса Софія гастролює світом з театральною трупою. Раптом, у 

містечку, де вони зупинились, падає метеорит. Падіння метеорита 
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викликає часову петлю, яка починається, коли метеорит розрізають 

на аукціоні. Софія також у петлі. Єдиний вихід з неї - запобігти падінню 

метеорита. 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

108706 

Дата реєстрації авторського права 

 
19.10.2021 

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 «ЛИПЕНЬ. ЧАРІВНІСТЬ» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108707 

Дата реєстрації авторського права 

 
19.10.2021 

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 «БАЛ У КОРОЛЯ» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108708 

Дата реєстрації авторського права 

 
19.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Мільков Володимир Леонідович 

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 «ЗАКОХАНІ» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

108709 

Дата реєстрації авторського права 

 
19.10.2021 

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 «МОТИВ СОВІСТІ» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108710 

Дата реєстрації авторського права 
 

19.10.2021 

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 «ГІМН НЕГІДНИКІВ» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

108711 

Дата реєстрації авторського права 

 
20.10.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Калугін Володимир Юрійович, Смоков Сергій Михайлович, Федоров 

Ігор 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 «Основи слідчої діяльності» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: В. Ю. Калугін, С. М. Смоков, І. В. Федоров. Основи 

слідчої діяльності : Навчальний посібник // Одеський державний 

університет внутрішніх справ. - Одеса : ОДУВС. - 2-е вид. - 2021. - 248 с. 
Анотація  

Посібник присвячений вивченню загальних організаційних положень 

слідчої діяльності, використанню інформації, отриманої в ході 

розслідування кримінальних порушень, у доказуванні обставин 

вчиненого кримінального правопорушення, інформаційного та 

психологічного забезпечення розслідування. 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

108712 

Дата реєстрації авторського права 

 
20.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Давиденко Михайло Леонідович, Москаленко Олександр 

Михайлович, Слінько Дмитро 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) 

 

 

Опорний конспект лекцій учбового курсу «Кримінальна політика 

Європейського Союзу» «Criminal policy of the European Union» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Опорний конспект лекцій висвітлює основні питання учбового курсу 

«Кримінальна політика Європейського Союзу», який розроблено за 

підтримки Erasmus+ Programme of the European Union, номер проєкту 

611432-EPP-2019-1-UA-EPPJMO-MODULE. Курс є міждисциплінним, 

оскільки включає класичні правові підходи. 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108713 

Дата реєстрації авторського права 

 
20.10.2021 

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

 

 

Дудченко Костянтин Костянтинович 

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

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір розважального характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Літературний твір «Легенда про те, як у Херсоні кава у кавуні росте» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Частина 1 «Як кава потрапила в кавун?», частина 2 «Як каву знайшли 

в кавуні?». 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108714 

Дата реєстрації авторського права 
 

20.10.2021 

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

 

Дудченко Костянтин Костянтинович 

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 «Херсонська кава» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Кава, що росте в херсонських кавунах. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108715 

Дата реєстрації авторського права 
 

20.10.2021 

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

 

Волощук Роман Васильович, Степашко Володимир Семенович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій 

та систем Національної академії наук України та Міністерства освіти і 

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

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Комп'ютерна програма «Комплекс інтегрального оцінювання стану 

економічної безпеки держави» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Комп'ютерний комплекс інтегрального оцінювання розроблено у програмі 

Microsoft Office Excel з використанням мови VBA (Visual Basic for 

Applications), а також передбачається використання бібліотек статистичних 

функцій програми Statistica. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108716 

Дата реєстрації авторського права 
 

20.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Піднебесна Галина Анатоліївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій 

та систем Національної академії наук України та Міністерства освіти і 

науки України 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 
 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 
 

 

Комп'ютерна програма «Кореляційно-рейтинговий алгоритм МГУА 

(СОRAL)» («СОRAL») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Програма призначена для побудови математичних моделей складних 

об'єктів за статистичними даними на основі знаходження 

найінформативніших факторів/аргументів, які пояснюють закономірність 

функціонування таких об'єктів. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

108717 

Дата реєстрації авторського права 

 
20.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Савченко-Синякова Євгенія Анатоліївна, Токова Олена 

Володимирівна, Степашко Володимир Семенович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій 

та систем Національної академії наук України та Міністерства освіти і 

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

 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «Комп'ютерна технологія моделювання 

процесів охолодження металевих ливарних виробів» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Головним завданням програми є забезпечення ефективного супроводу 

технологічного процесу виготовлення ливарної продукції, коригування 

за потреби прийняття доцільних рішень на різних етапах процесу 

лиття на основі отриманих моделей з метою отримання виливків 

належної якості. 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108718 

Дата реєстрації авторського права 

 
20.10.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Гончар Віталій Олексійович, Алексєєнко Сергій Анатолійович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «ПАНТЕОН-ПРОЕКТ» 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Твір архітектури 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Проект твору архітектури «Будівництво житлових будинків з об'єктами 

соціальної сфери, в тому числі за програмою «Доступне житло», для 

забезпечення житлом учасників АТО, між вулицями Жулянською та 

Чабанівською та на вулиці Жулянській, 5, у Голосіївському районі  

м. Києва (коригування). Ескізний проект» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

108719 

Дата реєстрації авторського права 

 
20.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Черняк Іван Євгенійович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Комп'ютерна програма «Навчальна платформа «Big Money Університет» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Програма призначена для отримання доступу до навчальних матеріалів 

студентами курсу та проходження навчання. 
 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108720 

Дата реєстрації авторського права 
 

20.10.2021 

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

 

Верголяс Майя Розметівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Наукова стаття «Safety analysis of drinking water on the test-organisms» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
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Анотація  

В статті надана оцінка токсичності питної води з різних джерел 

водопостачання (водопровідна, артезіанська, фасована) з використанням 

гематологічних показників тест-організмів: риби Danio rerio, шпорцеві 

жаби Xenopus і щури Wistar. 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108721 

Дата реєстрації авторського права 

 
20.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Баркасі Вікторія Володимирівна, Добровольська Леся Станіславівна, 

Кордюк Олена Миколаївна, Мироненко Тетяна Платонівна, 

Нікіфорчук Світлана Сергіївна, Рудичик Олена Михайлівна, Садова 

Ганна Юріївна, Філіпп'єва Тетяна Іванівна, Чернега Світлана 

Миколаївна, Шевченко Ірина Вікторівна, Щербакова 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) 

 

 

Колективна монографія «Предметно-мовне інтегроване навчання 

(CLIL) у процесі професійно орієнтованої підготовки студентів в Україні» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Предметно-мовне інтегроване навчання (CLIL) у 

процесі професійно орієнтованої підготовки студентів в Україні /  

В. В. Бвркасі, Л. С. Добровольська, Т. П. Мироненко та ін. ; за заг. ред. 

Т. П. Мироненко, Л. С. Добровольської. - Миколаїв : Іліон, 2020. - 150 с. 
Анотація  

У монографії представлено тенденції розвитку предметно-мовного 

інтегрованого навчання в європейських та вітчизняних закладах 

освіти. Автори розкривають сутність та особливості предметно-мовного 

інтегрованого навчання з урахуванням глобалізованого освітнього 

простору. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108722 

Дата реєстрації авторського права 

 
20.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Балюк Святослав Антонович, Воротинцева Людмила Іванівна, 

Захарова Марина Анатоліївна, Носоненко Олександр Анатолійович, 

Дрозд Олена Миколаївна, Афанасьєв Юрій Олександрович, Тертишна 

Юлія Іванівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства та агрохімії 

імені О. Н. Соколовського» 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Брошура «Концепція сталого управління ґрунтовими ресурсами 

меліорованих земель» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Концепція сталого управління ґрунтовими ресурсами 

меліорованих земель / за ред. Л. І. Воротинцевої. - Харків : ФОП 

Бровін О. В. - 2021. - 48 с. 
Анотація  

В Концепції визначено мету, принципи та основні завдання сталого 

управління ґрунтовими ресурсами меліоративних земель в контексті 

досягнення Цілей сталого розвитку України; викладено концептуальні 

засади сталого управління меліоративними (зрошуваними) землями. 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108723 

Дата реєстрації авторського права 

 
20.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Пісковський Юрій Іванович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Книга «ACTUS FIDЕІ» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108724 

Дата реєстрації авторського права 

 
20.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Піддубний Олексій 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) 

 

 

Наукова стаття «Три закони - три термінології: до питання кодифікації 

законодавства у сфері якості та безпечності сільськогосподарської та 

харчової продукції в Україні» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Вихідними даними цього твору є тезис, що безпечність і якість 

сільськогосподарської та харчової продукції в Україні становлять 

єдину цілісну категорію.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108725 

Дата реєстрації авторського права 
 

20.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Васильєв Михайло Павлович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Книга «МИР АНСЕЛЬМА. МЕЖДУ ГОТИКОЙ И РЕНЕССАНСОМ» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Есе присвячено Ансельму Адорно - нобілю Брюгге, шотландському 

барону, лицарю, що здійснив вікопомні мандри до Святої землі, вів 

дипломатичні перемовини та склав звіт, який підніс герцогу Бургундії 

Карлу Сміливому, королю Якову ІІІ Шотландському восени 1471 року. 

Книга ілюстрована 500 малюнками. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

108726 

Дата реєстрації авторського права 
 

20.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Васильєв Михайло Павлович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Книга «Икона французских военных (vivandieres - cantinières) в войнах 

Франции (1789-1815 гг.)» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Розглянуто питання щодо інституту так званих віванд'є (1793-1815 рр.) 

в арміях Західної Європи, зокрема Франції. Книга розрахована на 

істориків, членів військово-патріотичних клубів, студентів, всіх, хто 

цікавиться воєнною історією. Текст супроводжує унікальний 

іконографічний матеріал. 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108727 

Дата реєстрації авторського права 

 
20.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Кириченко Любов Олексіївна 
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Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Художньо-публіцистичний твір «Пятничное происшествие» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Молода перекладачка Лара затримується на роботі. Керівник обіцяє 

довести її додому. По дорозі на їх автомобіль відбувається збройний 

напад. Чоловік і дівчина уникають смерті. Після цього починається 

розслідування кримінальної справи. 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108728 

Дата реєстрації авторського права 

 
20.10.2021 

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

 

 

Кириченко Любов Олексіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Художньо-публіцистичний твір «Улыбка фортуны» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Був безхатько - став міліонером. 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

108729 

Дата реєстрації авторського права 
 

20.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Кобилін Анатолій Михайлович, Дубницький Валерій Юрійович, 

Кобилін Олег Анатолійович, Стяглик Наталія Іванівна, Вакуленко 

Наталія Олексіївна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «ПРОГРАМНА СИСТЕМА ОПЕРАТИВНОЇ 

ОЦІНКИ ІНТЕРВАЛЬНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ВАЛЮТНИХ 

ОПЕРАЦІЙ, ПРИЗНАЧЕНА ДЛЯ МОБІЛЬНИХ ПРИСТРОЇВ» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
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Анотація  

Програмна система, що розроблена для мобільних пристроїв під 

оперативну систему Android, призначена для оперативної інтервальної 

оцінки ефективності валютних конвертаційних операцій в умовах 

стохастичної невизначеності зовнішнього економічного середовища. 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108730 

Дата реєстрації авторського права 

 
20.10.2021 

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

 

 

Барановська Олена 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) 

 

 

Літературно-письмовий твір «ЛИБРЕТТО «Балет «Дикие лебеди» в  

2х действиях с прологом по одноимённой сказке Г. Х. Андерсена 

«Дикие лебеди» («ЛИБРЕТТО «Балет «Дикие лебеди») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108731 

Дата реєстрації авторського права 

 
20.10.2021 

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

 

 

Ущапівський Сергій Миколайович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір (поезія) 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Збірка віршів «Голос душі» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

108732 

Дата реєстрації авторського права 

 
20.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Якіменко Ганна Олександрівна 
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Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір, створений для кіно, літературний 

письмовий твір, створений для телебачення, похідний твір 
Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 
 

 

Сценарій міні-серіалу «Судишь без милости, не жди себе от Бога 

милости» («Милость») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Сценарій міні-серіалу побудований на основі однойменної книги 

авторки, яка написана за благословенням православного старця 

схиархімандрита Іони Ігнатенка (1925-2012 рр.). Назву книги дав відомий 

російський актор та режисер Владислав Галкін (1971-2010 рр.). 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108733 

Дата реєстрації авторського права 

 
20.10.2021 

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

 

 

Якіменко Ганна Олександрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір релігійного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Книга «Судишь без милости, не жди себе от Бога милости» 

(«Милость») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Книга повністю основана на реальних подіях, написана за благословенням 

православного старця схиархімандрита Іони Ігнатенка (1925-2012 рр.). 

Назву книги дав відомий російський актор - Владислав Галкін (1971- 

2010 рр.). 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108734 

Дата реєстрації авторського права 
 

20.10.2021 

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

 

Марухленко Оксана 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) 
 

 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного 

управління «Інвестиційний механізм публічної політики щодо 

розвитку соціального потенціалу регіонів України» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У дисертації розв'язано актуальну наукову проблему, що полягає в 

обґрунтуванні організаційно-методологічних аспектів системного 

аналізу теоретичних і прикладних засад функціонування та шляхів 

удосконалення інвестиційного механізму публічної політики щодо 

розвитку соціального потенціалу регіонів. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108735 

Дата реєстрації авторського права 

 
20.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Сергєєнкова Оксана Павлівна, Каліщук Світлана Миколаївна, 

Заболотна Тетяна Валентинівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Семантичні універсалії «картини світу» майбутніх 

психологів-консультантів» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

В статті висвітлено специфіку моделювання семантичних універсалій 

як сукупності значень «картини світу» майбутніх психологів-консультантів. 

Типом семантичного моделювання було вибрано опис «вимірювателя», 

який реалізовувався методами визначення понять і оціночної решітки. 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108736 

Дата реєстрації авторського права 

 
20.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Крейдич Ірина Миколаївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «THE APPLICATION OF MONETARY INCENTIVE POLICY 

IN CURRENT ECONOMIC CONDITIONS» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Kreidych I. THE APPLICATION OF MONETARY 

INCENTIVE POLICY IN CURRENT ECONOMIC CONDITIONS // 

Baltic Journal of Economic Studies. - 2018. - № 5. -С. 129-139. 
Анотація  

Метою статті є вивчення процесу реалізації стимулюючої грошово-

кредитної політики шляхом дослідження функціональних можливостей 
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каналів трансмісійного механізму. У статті виділені особливості 

реалізації грошово-кредитної політики в розвинених країнах і країнах, 

що розвиваються. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

108737 

Дата реєстрації авторського права 
 

20.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Казак 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) 
 

 

Тези «Сучасна концепція розвитку підприємницького університету в 

Україні» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Козак О. О. Сучасна концепція розвитку 

підприємницького університету в Україні // Innovations of higher 

education of Ukraine and the EU in the modern information society. - 2021. - 

Р. 66-70. 
Анотація  

 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108738 

Дата реєстрації авторського права 
 

20.10.2021 

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

 

Чернета Тетяна Олександрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Монографія «Бандурне мистецтво Дніпропетровщини: від аматорства 

до академізму» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

У монографії «Бандурне мистецтво Дніпропетровщини: від аматорства 

до академізму» комплексно висвітлено регіональні особливості бандурного 

мистецтва Дніпропетровщини, процесу професіоналізації й академізації 

його вагомих складових. 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

108739 

Дата реєстрації авторського права 

 
20.10.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Торконяк Софія Степанівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Похідний твір, складений твір, твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Збірка творів образотворчого мистецтва «Sensitive Blossom» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Твори, що увійшли до збірки творів образотворчого мистецтва 

«Sensitive Blossom»: «No Diving» (06.03.2021), «Ohh Sole Mio» (24.08.2021), 

«Scent of Marijuana» (26.06.2021), «Sister's Love» (06.08.2021). 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108740 

Дата реєстрації авторського права 

 
20.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Максим'юк Анатолій Миколайович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір, створений для кіно 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Кіносценарій «у ДОТ» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Чоловік середніх років, без будь-яких пояснень, зачиняється в 

військово-музейному ДОТі одного з музеїв провінційного містечка. 

Правоохоронці змушені вдаватись до крайніх заходів, щоб витягнути 

правопорушника, що не бажає виходити звідти. 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108741 

Дата реєстрації авторського права 

 
20.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Онащук Максим 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) 

 

 

Сценарій «Орбіфут» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108742 

Дата реєстрації авторського права 

 
20.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Мальований Ігор Петрович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Ілюстрація, складений твір, твір ужиткового мистецтва, 

фотографічний твір 
Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Збірник творів ужиткового мистецтва «Колекція сценічних костюмів 

народно-ужиткового мистецтва» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Збірка складається з 249 об'єктів сценічних костюмів як витворів 

ужиткового мистецтва для хорових та танцювальних колективів, 

створених на основі народної тематики для різних регіонів України та 

народів світу.  

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108743 

Дата реєстрації авторського права 

 
20.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Цимбал Сергій Вікторович, Цимбал Катерина Олександрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір навчального характеру, похідний твір, 

фотографічний твір 
Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Методично-репертуарний посібник для студентів закладів вищої 

освіти «12 імпровізацій на теми джазових стандартів» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Посібник адресований студентам вищих музичних навчальних 

закладів та музикантам, які вже майстерно володіють музичним 

інструментом і прагнуть опанувати мистецтво імпровізації, без чого 

неможливе джазове виконавство. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108744 

Дата реєстрації авторського права 
 

20.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Кулаков Олександр Олександрович 

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 «Збірка художніх творів 

Олександра Кулакова. Каталог» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108745 

Дата реєстрації авторського права 

 
20.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Гуменюк Микола 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 «Респираторный цитопротектор» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108746 

Дата реєстрації авторського права 

 
20.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Серьогін Юрій Іванович, Пєшков Валерій Валентинович 

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 «Комплекс парку пам'яті «Ворота Життя» 

(«Ворота Життя») 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Комплекс парку пам'яті «Ворота Життя» з чотирьох боків має ворота. 

Двоє воріт працюють тільки на вхід (ворота «Ада»), двоє - на вхід і 

вихід (ворота «Раю»). Від воріт ведуть алеї до фонтана з «чашею 

пам'яті», над якою на вантових розтяжках підвішено «небесну браму» 

з «чашею сліз». 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108747 

Дата реєстрації авторського права 

 
20.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Сакара Олександр Юрійович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «СТАНДАРТ БУД 

ІНЖЕНЕРІЯ» 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Твір архітектури 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Проект твору архітектури «ЕСКІЗНИЙ ПРОЕКТ на «Реконструкція 

окремих будівель комунального некомерційного підприємства 

«Херсонська дитяча обласна клінічна лікарня» Херсонської обласної 

ради (КНП ХДОКЛ ХОР), розташованих за адресою: 73013, 

Херсонська область, м. Херсон, вул. Українська, 81, з виділенням 

пускових комплексів (черг) будівництва» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Проектом передбачено реконструкцію окремих будівель комунального 

некомерційного підприємства «Херсонська дитяча обласна клінічна 

лікарня» Херсонської обласної ради (КНП ХДОКЛ ХОР), розташованих 

за адресою: 73013, Херсонська область, м. Херсон, вул. Українська, 81. 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108748 

Дата реєстрації авторського права 

 
20.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Москальченко Іван Леонідович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Українсько-американське товариство з обмеженою відповідальністю 

«Євромікс» з іноземними інвестиціями 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «E MIX» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
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Анотація  

Комп'ютерна програма створена для роботи торгового агента на 

торговій точці. Основна мета програмного забезпечення - спростити і 

автоматизувати роботу торгового агента для формування замовлення 

і оплати з мобільного пристрою на базі Android OS. 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108749 

Дата реєстрації авторського права 

 
20.10.2021 

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

 

 

Заюшкіна Даніела Ігорівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Пісня «Друже Мій» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

108750 

Дата реєстрації авторського права 

 
20.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Трійчук Володимир Васильович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Книга «Пистолеты НАТО» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Книга містить відомості про сучасні зразки пістолетів, які знаходяться 

на озброєнні як старих, так і нових країн - членів НАТО. Досвід обох 

світових воєн показав, що зброя, яка раніше знята з озброєння 

використовується для заповнення бойових втрат і озброєння тилових 

частин і резервістів. 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

108751 

Дата реєстрації авторського права 

 
20.10.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Трійчук Володимир Васильович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Книга «Оружие фирмы Беретта» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У книзі викладено хронологію створення зброї фірми Беретта та 

поступове вдосконалення конструкцій пістолетів. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108752 

Дата реєстрації авторського права 
 

20.10.2021 

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

 

Трійчук Володимир Васильович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Книга «Оружие Браунинга» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

У книзі представлена історія винахідника зброї, Джона Мозес Браунінга, 

характеристики і конструктивні дані зброї. 
 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108753 

Дата реєстрації авторського права 
 

20.10.2021 

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

 

Трійчук Володимир Васильович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Книга «Пистолеты и револьверы фашистской Германии» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Книга являє собою одну зі спроб дати об'єктивну картину створення і 

розвитку в Німеччині в передвоєнний період і в роки війни 
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короткоствольної зброї самооборони. Також, в книзі розглядаються 

зразки пістолетів і револьверів, які знаходилися на озброєнні 

«фольксштурма», СС, СД і гестапо. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

108754 

Дата реєстрації авторського права 
 

20.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Nati Lovely (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 «Де моє завтра» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108755 

Дата реєстрації авторського права 

 
20.10.2021 

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

 

 

Морозов Андрій Васильович, Вакалюк Тетяна Анатоліївна 

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 «An electronic environment of higher education institution (on the 

example of Zhytomyr Polytechnic State University)» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108756 

Дата реєстрації авторського права 

 
20.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Трійчук Володимир Васильович 

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

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Книга «Оружие фирмы Вальтер» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Метою даної книги було більш детально описанти зброю фірми Вальтер. 

У книзі відображені конструкції зброї Вальтера з початку ХХ століття 

і по теперішній час. В описі зброї присутні історія її створення, опис 

зразка, взаємодія частин і механізмів, розбирання та збирання і 

характеристика. 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108757 

Дата реєстрації авторського права 

 
20.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Трійчук Володимир Васильович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Книга «Личное оружие офицеров Российской армии» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У книзі представлена історія особистої зброї офіцерів Російської армії - 

пістолетів як вітчизняного, так і іноземного виробництва, їх 

характеристики і конструктивні дані. 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108758 

Дата реєстрації авторського права 

 
20.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Трійчук Володимир Васильович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Книга «Первые Самозарядные пистолеты (1872-1900 годы)» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
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Анотація  

У книзі викладено не тільки хронології автоматичних (самозарядних) 

пістолетів, створених до початку 20-го століття, але і поступове 

вдосконалення конструкцій пістолетів, впроваджених в їх конструкції 

незвичайних, оригінальних механізмів і вузлів. 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108759 

Дата реєстрації авторського права 

 
20.10.2021 

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

 

 

Трійчук Володимир Васильович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Книга «Справочник по стрелковому оружию Первой мировой войны» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Книга містить відомості про сучасні зразки пістолетів, які знаходяться 

на озброєнні країн - членів НАТО. Включені зразки пістолетів, знятих 

з озброєння, оскільки досвід обох світових воєн показав, що зброя, яка 

раніше знята з озброєння, використовується для заповнення бойових 

втрат і резервістів. 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

108760 

Дата реєстрації авторського права 
 

20.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Трійчук Володимир Васильович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 
 

 

Книга «Пистолеты Испании» 

Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У книзі представленні пістолети Іспанії, їх характеристики і 

конструктивні дані та поступове вдосконалення конструкцій пістолетів. 
 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

108761 

Дата реєстрації авторського права 

 
20.10.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Куракіна Лариса Валентинівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Пісня «Пане Президенте» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

108762 

Дата реєстрації авторського права 

 
20.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Махровська Наталя Анатоліївна, Погромська Ганна Сергіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «Комп'ютерна кросплатформна програма 

конвертації тексту «qweKadabra v 1.3» («qweKad») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Комп'ютерна програма призначена для зручної конвертації тексту, що 

був помилково набраний у неправильній розкладці клавіатури. Це 

можливо зробити як у спеціальному вікні, так і за допомогою гарячих 

клавіш, що працюють у двох режимах: конвертація виділеного тексту 

і заміна символів у полі введення. 
 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

108763 

Дата реєстрації авторського права 

 
20.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Власенко Інна Анатоліївна, Рева Олена Миколаївна, Фурман Вікторія 

Вікторівна, Канюка Інна Олександрівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Дослідження компонентів психологічного здоров'я студентської 

молоді в Україні» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Власенко І. А., Рева О. М., Фурман В. В., Канюка І. О. 

Дослідження компонентів психологічного здоров'я студентської 

молоді в Україні // Організаційна психологія. Економічна психологія. - 

2020. - № 2-3 (20). - С. 17-30. 
Анотація  

Проблема психологічного здоров'я студентської молоді стратегічна 

для українського суспільства. Вона чутливо реагує на впливи цивілізації, 

соціально-психологічних факторів, що зумовлює необхідність вивчення 

психологічного здоров'я студентів та розробки заходів щодо його 

оптимізації. 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108764 

Дата реєстрації авторського права 
 

20.10.2021 

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

 

Ткачишина Оксана 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 «Особистість у сучасному соціумі: психологічний аспект» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Ткачишина О. Р. Особистість у сучасному соціумі: 

психологічний аспект // Науковий журнал «Габітус». - Вип. 24. - Т. 2. - 

2021. - С. 107-111. 
Анотація  

У статті розглядається проблема особистості на сучасному етапі 

розвитку людського суспільства. Значна увага приділяється розгляду 

основних особистостей сучасного соціуму, які впливають на особистість, 

відкриваючи не лише нові можливості, але й нерідко ставлячи перед 

людиною нові виклики та загрози. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108765 

Дата реєстрації авторського права 

 
20.10.2021 

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

 

 

Каліщук 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 «Суб'єктивна модель реальності: першоджерела побудови» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Каліщук С. М. Суб'єктивна модель реальності: 

першоджерела побудови // Проблеми сучасної психології: збірник 

наукових праць Кам'янець-Подільського національного університету 

імені Івана Огієнка, Інституту психології імені Г. С. Костюка НАПН 

України. - 2020. - № 47. - С. 93-117. 
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Анотація  

В статті визначено механізм створення людиною моделі реальності. 

Обґрунтовано та верифіковано діагностичну і психокорекційну 

техніку «Новий позитивний імпринтинг народження». Розкрито 

специфіку онтологічного плану свідомості, який містить фільтри 

сприйняття людиною реальності. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108766 

Дата реєстрації авторського права 
 

20.10.2021 

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

 

Каліщук Світлана Миколаївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Монографія «Генеза смислової архітектоніки свідомості майбутніх 

психологів-консультантів» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Каліщук Світлана Миколаївна. Генеза смислової 

архітектоніки свідомості майбутніх психологів-консультантів : 

монографія. - Львів : СПОЛОМ, 2020. - 492 с. 
Анотація  

Монографію присвячено теоретичному та експериментальному 

обґрунтуванню онтогенетичних чинників мікро- і макрогенези 

смислової архітектоніки свідомості майбутніх психологів-консультантів. 

Детермінується смислова архітектоніка процесами переживання та 

розуміння свідомістю власного «тексту». 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108767 

Дата реєстрації авторського права 
 

20.10.2021 

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

 

Половіна 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 «Артосвіта дошкільників: технологія образотворення в дії» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Половіна О. А. Артосвіта дошкільників: технологія 

образотворення в дії // Мистецтво та освіта. - № 3 (97). - С. 34-40. 
Анотація  

У статті наведено практичні рекомендації щодо використання авторської 

технології образотворення в артосвіті дітей дошкільного віку; 

представлено методичні поради до організації мистецького простору в 

закладі дошкільної освіти; розкрито алгоритм застосування діяльнісно-

пошукової моделі організації. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108768 

Дата реєстрації авторського права 
 

20.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Прокопенко Наталія Семенівна, Гудзь Олена Євгенівна, Крейдич 

Ірина Миколаївна, Головко Михайло Йосифович, Казак Оксана 

Олексіївна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 
 

 

Стаття «RETROSPECTIVE ANALYSIS OF THE TAX SYSTEM 

REFORM OF UKRAINE» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Prokopenko N., Gudz O., Kreidych I., Golovko M., Kazak 

O. RETROSPECTIVE ANALYSIS OF THE TAX SYSTEM REFORM OF 

UKRAINE // Financial and Credit Aktivity: Problems of Theory and Practice. - 

2021. - № 2 (37). - Р. 396-405. 
Анотація  

Проаналізовано історичні періоди розвитку системи оподаткування 

України. Окреслено та проаналізовано етапи трансформації і дедукцію 

її розвитку, щодо яких досліджено функції податків як визначальних 

концептів її формування. Розглянуто види і роль податкової пільги. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108769 

Дата реєстрації авторського права 

 
20.10.2021 

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

 

 

Сорокін Дмитро Сергійович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Наукова стаття «Simulation of the force characteristic of the «coil - 

permanent magnet» system in the presence of ferromagnetic elements» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Запропонована інтегро-диференціальна математична модель розподілу 

вихрових струмів у провіднику з осьовою симетрією з урахуванням 

частоти вихрових струмів. Отримані результати моделювання дозволяють 

визначати основні розміри елементів індукційного нагрівача та необхідні 

режими в різних зонах. 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

108770 

Дата реєстрації авторського права 

 
20.10.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Заблодський Микола Миколайович, Чуєнко Роман Миколайович, 

Васюк Вячеслав Володимирович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Навчальний посібник «Асинхронні електричні машини» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Наведена будова та принцип роботи асинхронних електричних машин. 

На базі комплексних рівнянь, схем заміщення та векторних діаграм 

описується їх електромагнітний стан і режими роботи. Висвітлені 

техніко-економічні характеристики та галузі застосування. 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108771 

Дата реєстрації авторського права 

 
20.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Білоус Андрій Михайлович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Монографія «Біопродуктивність та екосистемні функції м'яколистяних 

лісів Українського Полісся» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Монографія використовується для встановлення біопродуктивності 

лісів та окремих екосистемних функцій у м'яколистяних насадженнях 

України. 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108772 

Дата реєстрації авторського права 

 
20.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Михайліченко Микола Васильович, Вдовенко Наталія Михайлівна, 

Коробова Наталія Миколаївна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 
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Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Наукова стаття «ПЕДАГОГІЧНА КУЛЬТУРА ВИКЛАДАННЯ 

ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

ВОДНІ БІОРЕСУРСИ ТА АКВАКУЛЬТУРА В УМОВАХ 

ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Запропоновано підходи до новітнього механізму реалізації правил, 

завдань у системі оптимізації методики викладання економічних 

дисциплін для студентів неекономічних спеціальностей в умовах 

євроінтеграційних процесів. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

108773 

Дата реєстрації авторського права 
 

20.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Михайліченко Микола Васильович, Вдовенко Наталія Михайлівна, 

Коробова Наталія Миколаївна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Наукова стаття «Освітня система як чинник трансформаційних змін 

при підготовці фахівців для аграрного сектора економіки через наукові 

дослідження» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Розкрито базові засади реалізації заходів, інструментів, принципів, 

механізмів функціонування освітньої системи при підготовці фахівців 

для аграрного сектора економіки через наукові дослідження. 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108774 

Дата реєстрації авторського права 

 
20.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Боярчук Сергій Васильович, Вдовенко Наталія Михайлівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Наукова стаття «Modelowanie scenariuszy oceny i prognozowania poziomu 

bezpieczenstwa ekonomiczne gospodarczego sektora rolnego gospodarki» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
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Анотація  

Доведено, що формування рівня економічної безпеки супроводжується 

умовами діяльності суб'єктів господарювання, зайнятих у сільському 

господарстві. Розкрито інструментарій та підходи до новітнього механізму 

реалізації ключових аспектів успішної практики ведення бізнесу. 
 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

108775 

Дата реєстрації авторського права 

 
20.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Макаров Віталій 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 «Искривление пространства временем» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

108776 

Дата реєстрації авторського права 
 

21.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Самофал Олексій Іванович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

Приватне акціонерне товариство «Сумський Промпроект» 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 
 

 

Твір архітектури 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 
 

 

Проект твору архітектури «Ескізний проект «Будівництво КЗ СОР 

«Сумська обласна клінічна лікарня» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Даним ескізним проектом передбачається визначення та характеристики 

основних будівель та споруд комплексу обласної клінічної лікарні, 

визначення вимог до містобудівних рішень, визначення експлуатаційних 

потреб в енергетичних ресурсах, основних техніко-економічних даних 

тощо. 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

108777 

Дата реєстрації авторського права 

 
21.10.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Ковальова Вікторія Іванівна, Глєбова 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) 

 

 

Розділ монографії «Кадрова логістика в системі управління персоналом» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

108778 

Дата реєстрації авторського права 

 
21.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Макаренко Герман Георгійович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Похідний твір, складений твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 
 

 

Складений твір «Музична подяка лікарям «Заради життя» («Заради 

життя») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Показ: канал YouTube (https://youtu.be/AVZz1laJZn0) 

Анотація  

«Музична подяка лікарям «Заради життя» включає в себе музичні 

композиції та фольклорні мелодії різних країн світу з метою висловити 

мовою мистецтва подяку та солідарність лікарям всіх континентів в їх 

героїчній боротьбі з COVID-19. 

 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108779 

Дата реєстрації авторського права 

 
21.10.2021 

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

 

 

Балакірєва Вікторія Анатоліївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Стаття «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНТЕГРАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ДИСЦИПЛИН В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ 

УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ К ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДОВОГО 

ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИХСЯ» 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 67, 2021 

 

465 

Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

108780 

Дата реєстрації авторського права 

 
21.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Балакірєва Вікторія Анатоліївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «The preparation of future primary school teachers for the 

organization of pupils labor training» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108781 

Дата реєстрації авторського права 
 

21.10.2021 

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

 

Габорець 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) 
 

 

Наукова стаття «Проблема формування самовдосконалення у 

філософській науковій думці» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Габорець О. А. Проблема формування самовдосконалення 

у філософській науковій думці // Науковий часопис національного 

педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні 

науки: реалії та перспективи. - 2019. - Випуск 70. - С. 45-48. 
Анотація  

 
 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108782 

Дата реєстрації авторського права 
 

21.10.2021 

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

 

 

Габорець Ольга 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 «Зміст інформаційних технологій в системі фахової 

підготовки майбутніх лікарів» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Габорець О. А. Зміст інформаційних технологій в 

системі фахової підготовки майбутніх лікарів // Збірник наукових праць 

«Наукові записки. Серія: Педагогічні науки». - 2020. - Випуск 190. -  

С. 182-187. 
Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108783 

Дата реєстрації авторського права 

 
21.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Шарай Світлана Михайлівна, Гілевська Катерина Юріївна, Лебідь 

Вікторія 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 «Методичні вказівки до виконання курсового проекту з 

дисципліни «Системний підхід до організації процесу доставки вантажів у 

міжнародному сполученні» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Методичні вказівки до виконання курсового проекту з навчальної 

дисципліни «Системний підхід до організації процесу доставки вантажів у 

міжнародному сполученні», яка викладається для здобувачів другого 

(магістерського) рівня вищої освіти денної форми навчання за 

спеціальністю 275. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108784 

Дата реєстрації авторського права 

 
21.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Шарай Світлана Михайлівна, Гілевська Катерина Юріївна, Лебідь 

Вікторія Вікторівна 
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) 

 

 

Конспект лекцій з дисципліни «Системний підхід до організації 

процесу доставки вантажів у міжнародному сполученні» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Конспект лекцій навчальної дисципліни складений для здобувачів 

другого (магістерського) рівня здобувачів вищої освіти за спеціальністю 

275 «Транспортні технології (за видами)» спеціалізації 275.03 

«Транспортні технології (на автомобільному транспорті)». 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

108785 

Дата реєстрації авторського права 

 
21.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Шарай Світлана Михайлівна, Гілевська Катерина Юріївна, Лебідь 

Вікторія 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) 

 

 

Конспект лекцій з дисципліни «Організація вантажних автомобільних 

перевезень» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Конспект лекцій навчальної дисципліни складений відповідно до освітньо-

професійної програми «Організація міжнародних перевезень» 

підготовки бакалаврів першого рівня вищої освіти за спеціальністю 

275 «Транспортні технології (за видами)» спеціалізації  

275.03 «Транспортні технології». 
 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108786 

Дата реєстрації авторського права 

 
21.10.2021 

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

 

 

Шарай Світлана Михайлівна, Гілевська Катерина Юріївна, Лебідь 

Вікторія 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 «Робоча програма та методичні вказівки до виконання 

курсового проекту з дисципліни «Системний підхід до організації 

процесу доставки вантажів у міжнародному сполученні» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
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Анотація  

Робоча програма та методичні вказівки до виконання курсового 

проекту з навчальної дисципліни «Системний підхід до організації 

процесу доставки вантажів у міжнародному сполученні», яка 

викладається для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої 

освіти заочної форми навчання за спеціальністю 275. 
 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

108787 

Дата реєстрації авторського права 

 
21.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Заблодська Інна Володимирівна, Рогозян Юлія Сергіївна, Хандій 

Олена Олексіївна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 
 

 

Науково-аналітична робота «Методичні рекомендації щодо позиціонування 

територіальних громад (на прикладі територіальних громад Луганської і 

Донецької області)» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Авторами запропоновано методичний підхід до визначення параметрів 

позиціонування територіальних громад, здійснено візуалізацію результатів 

та перспектив позиціонування громад на прикладі Луганської й 

Донецької областей, запропоновано алгоритм дій задля покращення 

позицій територіальних громад. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108788 

Дата реєстрації авторського права 

 
21.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Заблодська Інна Володимирівна, Сєрєбряк Ксенія Ігорівна, Гречана 

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) 

 

 

Науково-аналітична робота «Методичні рекомендації ідентифікації 

територіальних громад (на прикладі територіальних громад Луганської й 

Донецької областей)» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У роботі представлено методичні рекомендації щодо ідентифікації 

територіальних громад та практику їх використання на прикладі 
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Луганської й Донецької областей. Особливу увагу приділено побудові 

ідентифікаційних профілів територіальних громад Луганської й 

Донецької областей. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108789 

Дата реєстрації авторського права 

 
21.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Григор'єв Віталій Сергійович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Пісня «Take my hand» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108790 

Дата реєстрації авторського права 

 
21.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Кокорєва Ольга Володимирівна, Корчевська Лілія Олександрівна, 

Глинська Анастасія 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 «УПРАВЛІННЯ КРЕАТИВНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ 

ПЕРСОНАЛУ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА НА ЗАСАДАХ 

ІННОВАЦІЙНИХ І КОМУНІКАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Кокорєва О. В., Корчевська Л. О., Глинська А. Є. 

УПРАВЛІННЯ КРЕАТИВНИМ ПОТЕНЦІАЛОМ ПЕРСОНАЛУ 

ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА НА ЗАСАДАХ ІННОВАЦІЙНИХ 

І КОМУНІКАТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ // Науково-виробничий журнал 

«Бізнес-навігатор». - 2021. - Випуск 4 (65). - С. 72-76. 
Анотація  

У статті розглянуто важливі аспекти управління креативним 

потенціалом персоналу туристичного підприємства на засадах 

інноваційних та комунікативних технологій. Розглянуте питання 

пов'язане з необхідністю розвитку креативного потенціалу персоналу 

туристичного підприємства. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108791 

Дата реєстрації авторського права 
 

21.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Сидоров Сергій Юрійович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Графічне зображення «TISHY» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108792 

Дата реєстрації авторського права 

 
21.10.2021 

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

 

 

Уманець Ольга Юріївна, Селюніна Зоя Володимирівна, Черняков 

Дмитро Олександрович, Москаленко Юрій Олександрович, Ніточко 

Марія Іванівна, Ткаченко Павло Валентинович, Королєсова Дарія 

Дмитрівна, Плющ Сергій Олександрович, Бахтіарова Людмила 

Іванівна, Юрченко Анатолій Петрович 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Науковий твір «Заключний звіт за темою НДР «Моніторинг стану 

природних комплексів Чорноморського біосферного заповідника 

(Літопис природи) 2016-2020 рр.» («Літопис природи Чорноморського 

біосферного заповідника») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Результати наукових досліджень є етапом комплексного вивчення 

природних комплексів ЧБЗ та шляхів їх збереження. Ці результати є 

унікальними, бо отримані в природних умовах і відображають структуру, 

механізми функціонування комплексів, що знаходяться в природному 

стані. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

108793 

Дата реєстрації авторського права 

 
21.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Півненко Юрій Олександрович 
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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 «Ковпачковий повітророзподільник» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Ковпачковий повітророзподільник встановлюється у повітророзподільну 

решітку апаратів з киплячим шаром, призначений для розподілення 

повітря в киплячому шарі сипучих матеріалів. Ковпачковий 

повітророзподільник виконується із сталі, має вісім отворів для подачі 

зріджуваного агента у киплячий шар. 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108794 

Дата реєстрації авторського права 

 
21.10.2021 

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

 

 

Конвісар Микола Григорович, Майстренко Олег Владиславович, 

Ісенко Віталій Васильович, Степаненко Олег Володимирович, 

Майборода Юлія Миколаївна 
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 «Шляхи зменшення витрати снарядів для 

ураження неспостережених наземних цілей» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У даному творі наочно відображено шляхи зменшення витрати 

снарядів для ураження нерухомих неспостережених цілей та порядок 

ураження високоманеврених цілей. 
 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

108795 

Дата реєстрації авторського права 

 
21.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Михальчук Роман Юрійович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Спогади про Мізоч у творах Уласа Самчука (перша  

половина ХХ ст.)» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Михальчук Р. Ю. Спогади про Мізоч у творах Уласа 

Самчука (перша половина ХХ ст.) // Дерманська та мізоцька земля в 

українському та загальноєвропейському вимірі. Науковий збірник. 

Матеріали всеукраїнської історико-краєзнавчої конференції,  

03 червня 2018 р., с. Дермань Друга, 2018. - С. 129-132. 
Анотація  

Проаналізовано спогади письменника Уласа Самчука про містечко 

Мізоч. Це було найближче місто поруч з Дерманем - рідним селом 

письменника. Найбільше його рефлексії відображені в романі «Волинь». 

Поряд з позитивними та негативними описами, Мізоч видався тим 

містом, що мало свої переваги. 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108796 

Дата реєстрації авторського права 

 
21.10.2021 

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

 

 

Михальчук Роман Юрійович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Стаття «Порятунок євреїв в Мізочі під час Голокосту у свідченнях 

жертв: відеоджерела Інституту візуальної історії та освіти фонду Шоа 

університету Південної Каліфорнії в США» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Михальчук Р. Ю. Порятунок євреїв в Мізочі під час 

Голокосту у свідченнях жертв: відеоджерела Інституту візуальної історії 

та освіти фонду Шоа університету Південної Каліфорнії в США // 

Пам'ять нетлінна: Голокост на теренах нашого краю. Науковий 

збірник «Велика Волинь». Матеріали міжнародної науково-краєзнавчої 

конференції. - 2021. - Вип. 62. - С. 226-238. 
Анотація  

Проаналізовано випадки порятунку євреїв в Мізочі під час Голокосту 

на прикладах відеоджерел усної історії Інституту візуальної історії і 

освіти фонду Шоа університету Південної Каліфорнії в США на основі 

п'яти історій євреїв, які втекли з мізоцького гетто після його розгрому 

в жовтні 1942 р. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108797 

Дата реєстрації авторського права 

 
21.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Леськів Галина Зеновіївна, Левків Галина Ярославівна, Бліхар Марія 

Миронівна, Гобела Володимир Володимирович, Подра Ольга Павлівна, 

Коваль Ганна 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) 

 

 

Навчальний посібник «Самоменеджмент» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Леськів Г. З., Левків Г. Я., Бліхар М. М., Гобела В. В., 

Подра О. П., Коваль Г. В. Самоменеджмент : навчальний посібник. - 

Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ. - 2021. - 

280 с. 
Анотація  

Розкрито зміст дисципліни, зокрема теоретичні засади, концепції, 

методологію та практичні рекомендації з питань самоуправління та 

самоорганізації. Самоменеджмент - важливий напрям у розвитку 

управлінської науки і має на меті запроваджувати головні процеси 

управління собою й особистою діяльністю. 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108798 

Дата реєстрації авторського права 

 
21.10.2021 

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

 

 

Михальчук Роман Юрійович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Стаття «Мемуари та усно-історичні свідчення євреїв як джерело 

вивчення історії Голокосту у Рівному» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Михальчук Р. Ю. Мемуари та усно-історичні свідчення 

євреїв як джерело вивчення історії Голокосту у Рівному // Між Бугом і 

Дніпром. Науково-краєзнавчий вісник Центральної України. - 2020. - 

Вип. ХІІІ. - С. 15-19. 
Анотація  

Проаналізовано мемуари та усно-історичні свідчення євреїв як джерело 

вивчення історії Голокосту в Рівному. Встановлено, що спогади євреїв 

про період нацистської окупації - важливе джерело вивчення Голокосту в 

Рівному, що надає багато відомостей і є важливим з погляду дослідження 

геноциду євреїв. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108799 

Дата реєстрації авторського права 

 
21.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Михальчук Роман Юрійович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Статус міста Рівного під час німецької окупації» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Михальчук Р. Ю. Статус міста Рівного під час 

німецької окупації // Наука, освіта, суспільство очима молодих: 

Матеріали ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції 

студентів та молодих науковців. - Рівне : РДГУ. - 2020. С. 319-321. 
Анотація  

Проаналізовано статус міста Рівного під час німецької окупації  

1941-1944 рр., яке в адміністративному відношенні відігравало важливу 

роль для нацистів. Місто стало центром Райхскомісаріату Україна, в 

якому знаходилися основні його інституції - штаб Е. Коха, Центральний 

емісійний банк України тощо. 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108800 

Дата реєстрації авторського права 

 
21.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Батюк Ірина Іванівна, Чичановський Євген Вячеславович, Калин 

Роман Ігорович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Пісня «SENYORYTA» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108801 

Дата реєстрації авторського права 
 

21.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Михальчук Роман Юрійович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Становище євреїв в гетто генеральної округи «Волинь-Поділля» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Михальчук Р. Ю. Становище євреїв в гетто генеральної 

округи «Волинь-Поділля» // Наука, освіта, суспільство очима молодих: 

Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції студентів 

та молодих науковців. - Рівне : РВВ РДГУ. - 2017. - С. 275-276. 
Анотація  

Проаналізовано становище євреїв в гетто генеральної округи «Волинь-

Поділля». Зміст створення гетто полягав у планомірному вимиранні 

його бранців. Перебування в ньому було не лише фізичним, а й 
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психологічним випробуванням. Концентрація на локальному 

просторі, ізоляція від зовнішнього світу, заборона контактів з 

місцевими жителями різко знижували шанси жертв на порятунок. 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

108802 

Дата реєстрації авторського права 

 
21.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Батюк Ірина Іванівна, Чичановський Євген Вячеславович, Калин 

Роман Ігорович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Пісня «DANCE 2 NIGHT» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108803 

Дата реєстрації авторського права 

 
21.10.2021 

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

 

 

Стукан Тетяна Миколаївна, Осадчий Анатолій Анатолійович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Херсонський державний аграрно-економічний університет 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Аналіз ринку туристичних послуг Херсонщини» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Стукан Т. М., Осадчий А. А. Аналіз ринку туристичних 

послуг Херсонщини // Таврійський науковий вісник. - 2021. - Вип. 6. - 

С. 13-22. 
Анотація  

У статті визначено наявну кількість туристів, які користуються 

послугами туроператорів для подорожей територією України та поза її 

межами. Здійснено аналіз показників, що характеризують діяльність 

суб'єктів туристичної сфери Херсонської області. 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108804 

Дата реєстрації авторського права 

 
21.10.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Фесенко Ганна Олександрівна, Алєщенко Людмила Олександрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

Херсонський державний аграрно-економічний університет 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Стаття «Інвестиційна складова ефективного розвитку туристичного 

бізнесу» 
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У статті висвітлено економічне значення в особливості залучення 

інвестицій у сфері туризму в Україні. На основі теоретичного узагальнення 

сутності категорії «інвестиції» визначені особливості суб'єктів та 

об'єктів інвестиційної діяльності у туристичному секторі. 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

108805 

Дата реєстрації авторського права 

 
21.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Задорожна Катерина Ігорівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «МЕДІКАЛ АДВАНСТ» 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Збірка клінічних маршрутів пацієнтів мережі медичних 

центрів Он Клінік та ДокторПро: терапія і сімейна медицина (перше 

видання)» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Використовується лікарями мережі медичних центрів Он Клінік та 

ДокторПро при наданні медичних послуг пацієнтам. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108806 

Дата реєстрації авторського права 

 
21.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Задорожна Катерина Ігорівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «МЕДІКАЛ АДВАНСТ» 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Збірка клінічних маршрутів пацієнтів мережі медичних 

центрів Он Клінік та ДокторПро: кардіологія (перше видання)» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Використовується лікарями мережі медичних центрів Он Клінік та 

ДокторПро при наданні медичних послуг пацієнтам. 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

108807 

Дата реєстрації авторського права 

 
21.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Задорожна Катерина Ігорівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «МЕДІКАЛ АДВАНСТ» 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Збірка клінічних маршрутів пацієнтів мережі медичних 

центрів Он Клінік та ДокторПро: проктологія і хірургія (перше видання)» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Використовується лікарями мережі медичних центрів Он Клінік та 

ДокторПро при наданні медичних послуг пацієнтам. 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

108808 

Дата реєстрації авторського права 

 
21.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Бойко Сергій Анатолійович 

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 «lulian Boiko Team» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Складається з 20 аудіовізуальних творів. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108809 

Дата реєстрації авторського права 

 
21.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Зінченко Олег Михайлович 
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Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір (поезія), складений твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Слова до збірки пісень «Три Братан Дорога» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

В цю збірку входять слова до пісень: «Три Братан Дорога», «Вальс», 

«Календарь». 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

108810 

Дата реєстрації авторського права 
 

21.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Торченюк Михайло 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 «Бухгалтерський та господарський облік для 

бюджетних та комунальних установ» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Призначена для автоматизації обліку та підготовки звітності за 

результатами такого обліку в установах, які утримуються за рахунок 

державного або місцевих бюджетів. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108811 

Дата реєстрації авторського права 
 

21.10.2021 

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

 

Соценко Валентин Володимирович, Соценко Юлія 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 «Автоматизована інформаційна система  

«Я-Психолог» («АІС «Я-Психолог») 
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108812 

Дата реєстрації авторського права 
 

21.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Соценко Валентин Володимирович, Соценко Юлія Миколаївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Твір образотворчого мистецтва «Дизайн сайту «Автоматизована 

інформаційна система «Я-психолог» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108813 

Дата реєстрації авторського права 

 
21.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Соценко Валентин Володимирович, Соценко Юлія Миколаївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір «Опис структури сайту «Автоматизована 

інформаційна система «Я-психолог» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108814 

Дата реєстрації авторського права 

 
21.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Кучма Яна Вікторівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір, похідний твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Посібник «Английский язык в паттернах. Уровень1» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Посібник містить концепцію вивчення англійської мови і 15 уроків з 6 

частин: граматичне пояснення, словник, патерни, прописи, структури 

і вправи. В уроках учень знайомиться з граматичним поясненням, 

вчить слова, вирізавши їх з Додатка 2, проходить Патерни за граматичною 

таблицею у Додатку 1. 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108815 

Дата реєстрації авторського права 

 
21.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Стешенко Іван Володимирович 

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 «Рингтон «Egojingle» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108816 

Дата реєстрації авторського права 

 
21.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Кучма Яна Вікторівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Посібник «Англійська мова в паттернах. Рівень 1» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Посібник містить концепцію вивчення англійської мови і 15 уроків з 6 

частин: граматичне пояснення, словник, патерни, прописи, структури 

і вправи. В уроках учень знайомиться з граматичним поясненням, 

вчить слова, вирізавши їх з Додатка 2, проходить Патерни за граматичною 

таблицею у Додатку 1. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108817 

Дата реєстрації авторського права 
 

21.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Єремеєва Наталія Федорівна, Крічкер Ольга Юхимівна 

Повне ім'я або 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 Health and Safety Specialist» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Призначений для курсантів, студентів та слухачів у галузі знань 

«Цивільна безпека» за напрямом підготовки 263 «Цивільний захист», 

«Охорона праці». Мета посібника - забезпечити практичне оволодіння 

мовою в межах граматичних та лексичних тем, які входять до програми 

1 курсу. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

108818 

Дата реєстрації авторського права 
 

21.10.2021 

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

 

 

Єремеєва Наталія Федорівна, Крічкер Ольга Юхимівна, Міненко 

Олеся 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 «Посібник для самостійної роботи з іноземної мови 

(англійської) за професійним спрямуванням обов'язкової загальної 

підготовки за освітньо-професійною програмою «Цивільний захист» 

підготовки здобувачів за першим (бакалаврським) рівнем вищої 

освіти у галузі знань 26 «Цивільна безпека» за спеціальністю  

263 «Цивільний захист» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Призначений для використання під час самостійної роботи здобувачів 

вищої освіти денної та заочної форм навчання, що навчаються за 

першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти у галузі знань 26 

«Цивільна безпека» за спеціальністю 263 «Цивільний захист». 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

108819 

Дата реєстрації авторського права 

 
21.10.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Єремеєва Наталія Федорівна, Крічкер Ольга Юхимівна 

Повне ім'я або 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 «English for Civil Protection Specialists» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Призначений для використання під час практичних занять здобувачів 

вищої освіти денної та заочної форм навчання, що навчаються за 

першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти у галузі знань  

26 «Цивільна безпека» за спеціальністю 263 «Цивільний захист»,  

261 «Пожежна безпека». 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108820 

Дата реєстрації авторського права 
 

22.10.2021 

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

 

Болотов Олексій Олександрович 

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 «Глечики» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Автором створено оригінальні малюнки, на яких зображено глечики. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108821 

Дата реєстрації авторського права 
 

22.10.2021 

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

 

Василенко Інна Анатоліївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Навчально-методичний посібник «Практикум з природознавства для 

5-го класу» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
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Анотація  

Посібник призначений для організації практичної діяльності під час 

вивчення дисципліни «Природознавство» здобувачами освіти 5-го 

класу закладів загальної середньої освіти. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

108822 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.10.2021 

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

 

 

Трусова Наталя Вікторівна, Гривківська Оксана Василівна, Мельник 

Леонід Васильович, Герасимова Оксана Василівна, Терещенко 

Максим Анатолійович 
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) 
 

 

Науковий твір «The Risks of Payment Systems of Banking Institutions of 

Ukraine» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Проведені дослідження про ризики платіжної системи банківських 

установ України. Ризикові події чітко корельовані з ефективністю 

мережевої взаємодії банківських установ з адаптації інформаційних 

технологій платіжних систем в платіжному портфелі банків при зміні 

операційного середовища. 
 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108823 

Дата реєстрації авторського права 

 
23.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Заплішний Олексій Дмитрович 

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 фірмових зображень «Бренд-персонажі/маскоти «Кнопіки» 

(«Кнопіки») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Ці персонажі є бренд-амбасадорами ТМ КНОПА, які будуть задіяні 

для комунікації бренду з клієнтами з допомогою багатьох маркетингових 

компаній та промоматеріалів (постери, банери, лайтбокси, відеоролики 

тощо). 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108824 

Дата реєстрації авторського права 
 

23.10.2021 

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 

 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір практичного характеру «Програмно-

апаратний комплекс хостінгу бізнес систем (NetEx) за моделлю 

«Інфраструктура - як Сервіс» («NetEx») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Твір складається з хмарної екосистеми та клієнтської частини. 

Комплекс створює приватне середовище для бізнес-систем клієнтів з 

доступом по криптозахищених каналах зв'язку за типами: клієнт-

мережа - за допомогою програмного забезпечення, та мережа-мережа - 

за допомогою пристроїв шифрування. 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108825 

Дата реєстрації авторського права 

 
23.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Столярчук Олеся Анатоліївна, Сергєєнкова Оксана Павлівна, 

Коханова 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) 

 

 

Стаття «Динаміка академічної прокрастинації студентів» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108826 

Дата реєстрації авторського права 

 
23.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Цюман Тетяна Петрівна, Нагула Олена Леонідівна 

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 «Психологічна формула безпеки як концептуальна основа 

формування навичок безпечної поведінки особистості» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Цюман Т., Нагула О. Психологічна формула безпеки 

як концептуальна основа формування навичок безпечної поведінки 

особливості // Педагогічна освіта: теорія і практика. - 2021. - № 35 (1). - 

С. 94-100. 
Анотація  

У статті розглянуто наукові дослідження вітчизняних та зарубіжних 

науковців щодо таких питань як безпека, психологічна безпека, культура 

безпеки й підходи до її вивчення. 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

108827 

Дата реєстрації авторського права 

 
23.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Махачашвілі Русудан Кирилевна, Семеніст Іван Васильович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Interdisciplinary Skills Development Through Final Qualification 

Assessment: Survey Study for European and Oriental Languages Programs» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Глобальна пандемія та карантинні заходи та обмеження створили 

низку викликів структурі та процедурі кваліфікаційного оцінювання 

в університеті. Кваліфікаційне оцінювання програм з іноземних мов, 

зокрема, є регламентованою процедурою, яка включає різні етапи. 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108828 

Дата реєстрації авторського права 

 
23.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Махачашвілі Русудан Кирилевна, Семеніст Іван Васильович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Digital Distance and Blended Learning Quality Assessment in 

Oriental and European Languages University Programs: Regions of 

Ukraine Survey Study» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Глобальна пандемія та наступні карантинні заходи та обмеження 

створили низку викликів структурі та процедурі робочого процесу 

вищої освіти, що суттєво вплинуло на обсяг індивідуального досвіду, 

прогнозовані результати та оцінку якості вищої освіти в країнах світу. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108829 

Дата реєстрації авторського права 
 

23.10.2021 

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

 

Кадоб'янська Наталія Миколаївна, Удовиченко Лариса Миколаївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір навчального характеру, складений твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Хрестоматія «Зарубіжна література. 11 клас. Рівень стандарту» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Кадоб'янська Н. М. Зарубіжна література. 11 клас. 

Рівень стандарту : хрестоматія / Н. М. Кадоб'янська, Л. М. Удовиченко. - 

К. : ТОВ «Провідна видавнича група», 2020. - 304 с. 
Анотація  

Посібник укладено відповідно до вимог чинної програми із зарубіжної 

літератури. Призначений забезпечити учнів якісними перекладами 

художніх творів та урізноманітнити завдання, пропоновані в підручнику.  
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108830 

Дата реєстрації авторського права 
 

23.10.2021 

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

 

Мірзоєва Олександра Юріївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Літературний письмовий твір «Theoretical prerequisites for the creation 

of a lower level system for monitoring the technical state of the combustion 

chamber» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

108831 

Дата реєстрації авторського права 

 
23.10.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Костенко Василь Іванович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Підручник «Інтенсивні методи вирощування ремонтного молодняку 

великої рогатої худоби» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Розглядаються сучасні методичні підходи до вирощування молодняку 

великої рогатої худоби, особливості росту й розвитку тканин і органів 

тварин у ембріональний і постембріональний періоди онтогенезу з 

метою забезпечення високої продуктивності і здоров'я. 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108832 

Дата реєстрації авторського права 

 
23.10.2021 

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

 

 

Костенко Василь Іванович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Рекомендації з вирощування ремонтного молодняку 

великої рогатої худоби» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Викладено рекомендації з вирощування ремонтного молодняку 

молочних і комбінованих порід великої рогатої худоби. Розглянуто 

роль сухостійного періоду корів у вирощуванні молодняку, вимоги до 

вирощування та утримання телят у молочний період, вирощування 

телиць у післямолочний період, годівлі. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108833 

Дата реєстрації авторського права 

 
23.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Угнівенко Анатолій Миколайович, Кос Наталія 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 
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Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Навчальний посібник «Виробництво екологічно безпечної яловичини» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У навчальному посібнику систематизовано найбільш важливі аспекти 

виробництва екологічно безпечної яловичини у м'ясному скотарстві з 

позицій обґрунтованих чітких критеріїв всесвітніх нормативних 

документів. Комплексно висвітлено широке коло його проблем 

відповідно до програми дисципліни.  
 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108834 

Дата реєстрації авторського права 

 
23.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Угнівенко Анатолій Миколайович, Кос Наталія 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) 
 

 

Навчальний посібник «Менеджмент виробництва продукції м'ясного 

скотарства» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У навчальному посібнику систематизовано найбільш важливі аспекти 

управління виробництвом продукції м'ясного скотарства за чітких 

критеріїв нормативних документів. Комплексно висвітлено широке 

коло його проблем відповідно до програми дисципліни.  

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

108835 

Дата реєстрації авторського права 
 

23.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Сорокін Дмитро Сергійович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 
 

 

Наукова стаття «Simulation of high-frequency induction heating» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Надана інтегро-диференціальна математична модель розподілу 

вихрових струмів у провіднику з осьовою симетрією з урахуванням 
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частоти вихрових струмів. Отримані результати моделювання дозволяють 

визначати основні розміри елементів індукційного нагрівача та 

необхідні режими в різних зонах нагрівання. 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108836 

Дата реєстрації авторського права 

 
23.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Заблодський Микола Миколайович, Ковальчук Станіслав Ігорович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Наукова стаття «The main aspects of the technology of processing keratin 

raw materials under the influence of a magnetic field» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Розглянуті основні аспекти нової технології гідротермічної обробки 

кератинового матеріалу під впливом магнітного поля в двошнековому 

електромеханічному гідролізаторі. Побудовано математичні моделі 

впливу фізичних факторів на сировину в потоці рідини. 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108837 

Дата реєстрації авторського права 

 
23.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Сініцин Ігор Петрович, Суслов Володимир Юрійович, Гліба Георгій 

Георгійович, Юрченко Микола Анатолійович 
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 «Модуль drrapDoc». Комплект налаштувань 

та звітів версія 1.0.0» («ДРП1») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Програма є інструментом для автоматизації визначеної діяльності 

електронного діловодства з обмеженим доступом та може 

використовуватися цивільними, військовими (воєнізованими) 

організаціями, державними установами, органами влади, органами 

місцевого управління, іншими структурами. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108838 

Дата реєстрації авторського права 
 

23.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Подолян Олександр Олександрович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір технічного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір технічного характеру «Структурна 

схема системи контролю якості монтажу муфти» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

108839 

Дата реєстрації авторського права 
 

23.10.2021 

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 

біпедальну ходу завдяки керуванню відповідальними сервоприводами. 

Даний код реалізує повний цикл алгоритму біпедальної ходи. 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108840 

Дата реєстрації авторського права 

 
23.10.2021 

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

 

 

Кірова Яна Олегівна 

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) 

 

 

Збірка творів ужиткового мистецтва «Колекція сумок «Blackwood» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

108841 

Дата реєстрації авторського права 

 
23.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Овчар Микола Іванович, Гураль Тетяна Іванівна, Генсіцька Тетяна 

Миколаївна, Петриченко Анатолій Миколайович 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

Казенне підприємство спеціального приладобудування «Арсенал» 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Креслення 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Креслення «МРФ Сб 0103-01 ЛЗ Інтерферометр білого світла. Схема 

оптична принципова» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Оптико-електронний вимірювач шорсткості поверхонь з роздільною 

здатністю 1 ангстрем. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108842 

Дата реєстрації авторського права 

 
23.10.2021 

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

 

 

Петрушенко Юрій Миколайович, Замора Оксана Михайлівна, 

Дуванова Оксана Сергіївна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Сумський державний університет 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Застосування персоналізованих методів навчання для 

зменшення технологічної втомлюваності студентів» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Проаналізовано сприйняття студентами онлайн-навчання під час 

карантину COVID-19. Досліджено досвід впровадження персоналізованого 

підходу до навчання та викладання для вирішення труднощів і 

викликів онлайн-навчання, зокрема для боротьби із технологічною 

втомою. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108843 

Дата реєстрації авторського права 
 

23.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

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) 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «Tests Rainbow. 

Збірник навчальних матеріалів та тестів з англійської мови (для 

підготовки до вступу в магістратуру)» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

108844 

Дата реєстрації авторського права 
 

23.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Благій Олександра Леонідівна, 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) 

 

 

Монографія «Скринінг фізичного стану юнаків 15-17 років в процесі 

фізичного виховання» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108845 

Дата реєстрації авторського права 
 

23.10.2021 

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) 
 

 

Стаття «Використання засобів функціонального тренінгу у підвищенні 

показників фізичного стану юнаків» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

108846 

Дата реєстрації авторського права 

 
23.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Петровська Тетяна Валентинівна, Сергієнко Віталій 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 «ПРОГРАМА ПСИХОФІЗИЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНОГО 

РОЗВИТКУ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ НА ОСНОВІ 

ЗАНЯТЬ КАРАТЕ» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Програма містить навчальні блоки: пізнавальний, загальної фізичної 

підготовки, спеціальної фізичної підготовки, технічної підготовки, 

соціально-комунікативний, тестування; назву та зміст заняття у кожному 

блоці. Наводиться опис вправ та рухливих ігор. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108847 

Дата реєстрації авторського права 
 

23.10.2021 

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

 

Денисов Микола Леонідович, Кадочніков Сергій Михайлович, 

Волчанецький Костянтин Юрійович, Артеменко Вячеслав 

Олександрович, Святна Людмила Григорівна, Сапсай Галина 

Михайлівна, Жук Володимир Леонідович, Бондаренко Людмила 

Миколаївна 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

Казенне підприємство спеціального приладобудування «Арсенал» 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Креслення 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Креслення «АЖИЮ.201219.011-001 Нашоломна система 

цілевказування СУРА-М» («НСЦ СУРА-М») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Призначена для визначення та видачі в комплекс прицільно-навігаційного 

обладнання літака Су-35 кутових координат лінії візування цілі, яка 

визначається просторовою орієнтацією голови пілота, який візуально 

спостерігає ціль крізь спеціальне нашоломне дзеркальце. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108848 

Дата реєстрації авторського права 
 

23.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Лужинецький Анатолій Олександрович, Газилишин Володимир 

Богданович, Газилишин Інна Василівна 
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) 

 

 

Літературний письмовий твір «15 елементів Любові. Програма 

Любові. Любов» («Конституція Двох») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Призначенням твору є зміцнення взаємовідносин між чоловіком і 

жінкою шляхом створювання впродовж життя свого середовища 

впливу - своїх культури, мови, релігії, держави. Буде цікавим тим 

чоловіку і жінці, які бажають розширювати, удосконалювати, зміцнювати 

їх любов упродовж життя. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

108849 

Дата реєстрації авторського права 

 
23.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Малишко Володимир Анатолійович, Висоцька Анна Вячеславівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Музичний твір «Stream of love» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

108850 

Дата реєстрації авторського права 

 
23.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Галицька Олена Богуславівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 
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Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Підручник «Теоретичний курс другої іноземної мови (німецької)» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Галицька О. Б. Теоретичний курс другої іноземної 

мови (німецької) : підручник [для студ. вищ. навч. закл.]. - Луцьк :  

КП ІАЦ «Волиньенергософт», 2020. - 380 с. - (нім. мов.). 
Анотація  

У підручнику, що охоплює авторський курс лекцій та практикум, 

висвітлено основні проблеми навчальної дисципліни. На основі новітніх 

досліджень надано історичне та сучасне розуміння проблеми німецької 

мови. У практикумі запропоновано теоретико-практичні завдання. 
 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108851 

Дата реєстрації авторського права 

 
23.10.2021 

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

 

 

Шуляк Антоніна Миколаївна, Пікулик Оксана Богданівна, Копачинська 

Галина Василівна, Романюк Наталія Іванівна, Патлашинська Ірина 

Вікторівна, Фесик Олеся Андріївна, Карпчук Наталія Петрівна, 

Федонюк Сергій Валентинович, Шуляк Назарій Олександрович, 

Михалюк Назар Юрійович, Вознюк Євгенія Василівна, Тихомирова 

Євгенія Борисівна, Чоп Анджей, Казмєрчак Данута, Васюта Ольга, 

Васюта Сергіуш, Васюта Александер, Бояр Андрій Олексійович, 

Павліха Наталія Володимирівна, Сищук Андрій Артемович, Коломечюк 

Владислав Вікторович, Скороход Ірина Святославівна, Кицюк Ірина 

Василівна, Войчук Максим Володимирович, Хомюк 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) 

 

 

Колективна монографія «International and national security: politics, 

information, ecology, economy» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: International and national security: politics, information, 

ecology, economy: collective monograph/ed. by A. Mytko. - Kyiv : MPBP 

«Hordon», 2018. - 320 p. 
Анотація  

Монографія спрямована на визначення послідовного розуміння 

сучасного стану міжнародної інформації, екологічної та економічної 

безпеки. Робота є комплексним дослідженням проблеми національної 

та міжнародної безпеки. Вона призначена для широкого кола фахівців 

у міжнародних відносинах. 
 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

108852 

Дата реєстрації авторського права 

 
23.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Шуляк Антоніна Миколаївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
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Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Навчальний посібник «Інформаційно-аналітична діяльність у міжнародних 

відносинах» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Шуляк А. М. Інформаційно-аналітична діяльність у 

міжнародних відносинах : навч. посіб. / Антоніна Миколаївна Шуляк ; 

2-е вид., перероб. і доповн. - Луцьк : Вежа-Друк, 2020. - 272 с. 
Анотація  

У посібнику представлений теоретичний курс з інформаційно-аналітичної 

діяльності, який покликаний сформувати у студентів знання про порядок 

організації та ведення інформаційно-аналітичної роботи у сфері 

міжнародних відносин, забезпечити набуття практичних навичок зі 

збору інформації. 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

108853 

Дата реєстрації авторського права 

 
23.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Купчук Ігор Миколайович, Полєвода Юрій Алікович, Дідик Андрій 

Михайлович, Побережець Юлія Миколаївна 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Креслення, літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Креслення з описом «Вібраційна дискова дробарка VCS-1» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

«Вібраційна дискова дробарка VCS-1» застосовуються для одержання 

здрібненої сировини у сільському господарстві, харчовій, фармацевтичній, 

хімічній, будівельній та інших галузях промисловості.  
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108854 

Дата реєстрації авторського права 
 

23.10.2021 

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

 

Купчук Ігор Миколайович, Полєвода Юрій Алікович, Яропуд Віталій 

Миколайович 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Креслення, літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Креслення з описом «Шеретувальна машина VСS-1» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
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Анотація  

«Шеретувальна машина VCS-1» застосовується для лущення, 

шліфування та очищення від оболонок насіння зернових культур при 

виробництві круп, комбікормів, підготовці зерна до помелу на круп'яних 

та комбікормових заводах сільськогосподарського виробництва. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108855 

Дата реєстрації авторського права 

 
23.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Купчук Ігор Миколайович, Яропуд Віталій Миколайович, Полєвода 

Юрій Алікович, Руткевич Володимир Степанович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Креслення, літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Креслення з описом «Блочно-порційний відокремлювач» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

«Блочно-порційний відокремлювач» використовується при механізованому 

вийманні силосу та сінажу, при відокремленні консервованих кормів, 

для яких характерне якісне відділення корму від моноліту із 

запобіганням повторної ферментації. Має велику продуктивність, а 

також мобільність та маневреність. 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108856 

Дата реєстрації авторського права 

 
23.10.2021 

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

 

 

Купчук Ігор Миколайович, Яропуд Віталій Миколайович, Полєвода 

Юрій Алікович, Гонтар Володимир Григорович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Креслення, літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Креслення з описом «Вібраційна дробарка VCS-2» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

«Вібраційна дробарка VCS-2» застосовується для подрібнення матеріалів 

рослинного походження в сільському господарстві, комбікормовому 

виробництві, харчовій і переробній промисловостях та інших суміжних 

галузях.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108857 

Дата реєстрації авторського права 

 
23.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Морозова Марія 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 «Lab-2-THERMISTOR» («Lab2») 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108858 

Дата реєстрації авторського права 

 
23.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Морозова Марія 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 «Lab-3-THERMО» («Lab3») 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108859 

Дата реєстрації авторського права 

 
23.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Морозова Марія 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 «Lab-8-TENZO» («Lab8») 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

108860 

Дата реєстрації авторського права 
 

23.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Морозова Марія 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 «Lab-9-THERMОRESISTOR» («Lab9») 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108861 

Дата реєстрації авторського права 

 
23.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Фоменко Андрій Євгенійович, Наливайко Лариса Романівна, Бахчев 

Костянтин Вікторович, Бочковий Олексій Васильович, Покайчук 

Віталій Ярославович, Гарічев Владислав Вікторович, Самбор Микола 

Анатолійович, Дрок Ірина Сергіївна, Поливанюк 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) 

 

 

Посібник «Науково-практичні рекомендації «Превентивна діяльність 

Національної поліції в умовах загострення санітарно-епідеміологічної 

ситуації» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Превентивна діяльність Національної поліції в умовах 

загострення санітарно-епідеміологічної ситуації : наук.-практ. рекоменд. / 

А. Є. Фоменко, Л. Р. Наливайко, К. В. Бахчев, О. В. Бочковий та ін. - 

Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. - Дніпро, 2020. - 116 с. 
Анотація  

Науково-практичні рекомендації містять аналіз діяльності підрозділів 

Національної поліції щодо охорони публічного порядку в умовах 

загострення санітарно-епідемічної ситуації з практичними рекомендаціями 

щодо підвищення ефективності даного напряму роботи поліції. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108862 

Дата реєстрації авторського права 
 

23.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Фоменко Андрій Євгенійович, Наливайко Лариса Романівна, Бахчев 

Костянтин Вікторович, Бочковий Олексій Васильович, Мороз Сергій 

Петрович, Блінова Ганна Олександрівна, Боняк Валентина Олексіївна, 

Дрок Ірина Сергіївна, Решетняк Роман 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) 
 

 

Посібник «Науково-практичні рекомендації «Діяльність підрозділів 

превенції щодо запобігання порушенням виборчого законодавства» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Діяльність підрозділів превенції щодо запобігання 

порушенням виборчого законодавства : наук.-практ. рекоменд. /  

А. Є. Фоменко, Л. Р. Наливайко, К. В. Бахчев, О. В. Бочковий та ін. - 

Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. - Дніпро, 2020. - 120 с. 
Анотація  

Науково-практичні рекомендації містять аналіз діяльності підрозділів 

Національної поліції щодо виявлення порушень виборчого законодавства 

та практичні рекомендації щодо підвищення ефективності даного напряму 

діяльності підрозділів поліції. 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108863 

Дата реєстрації авторського права 

 
23.10.2021 

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

 

 

Пахно Олексій Євгенович, Шок Віктор Райнгольдович 

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 «Комментарии к ДОПОГ: Пособие для 

консультантов» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Пахно А., Шок В. Комментарии к ДОПОГ : Пособие 

для консультантов / А. Пахно, В. Шок. - К. : Издательский дом АртЭк, 

2019. - 145 с. : ил. 
Анотація  

Твір являє собою посібник по використанню Європейської Угоди про 

міжнародні дорожні перевезення небезпечних вантажів. 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108864 

Дата реєстрації авторського права 

 
23.10.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Пахно Олексій Євгенович, Шок Віктор Райнгольдович 

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 «Перевозка опасных грузов в цистернах: 

Пособие для водителей» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Пахно А., Шок В. Перевозка опасных грузов в цистернах: 

Пособие для водителей / А. Пахно, В. Шок. - 4-е изд. перераб. и доп. -  

К. : Издательский дом АртЭк, 2021. - 220 с. : ил. 
Анотація  

Твір детально розкриває всі вимоги Європейської Угоди про міжнародні 

дорожні перевезення небезпечних вантажів, а також інших нормативно-

правових актів України щодо забезпечення безпечного дорожнього 

перевезення небезпечних вантажів в цистернах. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108865 

Дата реєстрації авторського права 
 

23.10.2021 

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

 

Пахно Олексій Євгенович, Шок Віктор Райнгольдович 

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 «Перевозка нефтепродуктов в 

автоцистернах: Пособие для водителей» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Пахно А., Шок В. Перевозка нефтепродуктов в 

автоцистернах: Пособие для водителей / А. Пахно, В. Шок. - 2-е изд. 

перераб. и доп. - К. : Издательский дом АртЭк, 2021. - 231 с. : ил. 
Анотація  

 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108866 

Дата реєстрації авторського права 
 

23.10.2021 

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

 

Пахно Олексій Євгенович, Шок Віктор Райнгольдович 

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 «Перевозка опасных грузов 

автомобильным транспортом: Пособие для водителей. Базовый курс» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Пахно А., Шок В. Перевозка опасных грузов 

автомобильным транспортом: Пособие для водителей. Базовый курс / 

А. Пахно, В. Шок. - 6-е изд. перераб. и доп. - К. : Издательский дом 

АртЭк, 2021. - 316 с. : ил. 
Анотація  

 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108867 

Дата реєстрації авторського права 

 
23.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Балицька Інга Борисівна 

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 «Червона ворона» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Сценарій документального фільму про діяльність незалежної профспілки 

«Солідарність» в 1981-1983 роках під час запровадження військового 

стану в Польщі. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108868 

Дата реєстрації авторського права 

 
23.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Лазуренко Вікторія Валентинівна, Мєліхова Тетяна Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Харківський національний медичний університет 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Опитувальник для оцінки якості життя пацієнток з 

аденоміозом» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Опитувальник містить 24 запитання, за допомогою яких можна 

оцінити якість життя пацієнток з аденоміозом. Заповнюється власноруч 

пацієнткою на прийомі у лікаря. При необхідності, лікар пояснює 

незрозумілі твердження. На кожне з питань необхідно надати лише 

одну відповідь «так», «іноді», «ні». 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108869 

Дата реєстрації авторського права 
 

23.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Костюкевич Віктор Митрофанович, Шинкарук Оксана Анатоліївна, 

Щепотіна 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 «РОЗРОБКА ТРЕНУВАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 

ВДОСКОНАЛЕННЯ КООРДИНАЦІЙНИХ ЗДІБНОСТЕЙ СПОРТСМЕНІВ 

КОМАНДНИХ ІГРОВИХ ВИДІВ СПОРТУ НА ПРИКЛАДІ ХОКЕЮ НА 

ТРАВІ» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Обґрунтовано та розроблено тренувальну програму вдосконалення 

координаційних здібностей хокеїстів на траві. Представлено загальну 

схему програми та розкрито особливості вправ, спрямованих на 

удосконалення координаційних здібностей. 
 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

108870 

Дата реєстрації авторського права 

 
23.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Терзієв Йосип Павлович 

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) 

 

 

Музичний альбом «Sacrament» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Музичний альбом включає 22 музичні твори: «Sacramento», «Epistula 

Apostolorum», «Templars-Warrior Monk», «Get To Temple», «Penitence», 

«The Call To Monastery», «Dancing Monk», «Astrologus», «Guiding Star», 

«Antigue Temple», «Artsakh», «Trant To Heaven», «Distant Childhood», 

«I Miss You». 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

108871 

Дата реєстрації авторського права 

 
25.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Гродецький Юрій 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 «Шляхи вдосконалення норм про стадії вчинення злочину та 

про добровільну відмову» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У статті аналізується проєкт нового кримінального кодексу, який був 

підготовлений робочою групою з питань розвитку кримінального 

права в межах роботи Комісії з питань правової реформи. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108872 

Дата реєстрації авторського права 

 
25.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Воскресенська Наталія Остапівна, Коновалова Марина Валентинівна, 

Літвінова Інна Миколаївна, Якименко 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) 

 

 

Навчально-методичний посібник «Нова українська школа: український 

правопис у системі формування орфографічної компетентності в учнів 

початкової школи» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У посібнику зібрані рекомендації щодо способів формування орфографічної 

компетентності учнів початкової школи з застосуванням правил 

українського правопису. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108873 

Дата реєстрації авторського права 

 
25.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Копосов Павло Германович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Навчально-методичний посібник «Нова українська школа: дидактичні 

особливості організації навчально-ігрової діяльності учнів 1-2 класів» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Цей посібник є одним із компонентів методичного забезпечення Нової 

української школи. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108874 

Дата реєстрації авторського права 

 
25.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Гродецький Юрій 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 «Французька та німецька системи законодавчої регламентації 

норм про стадії вчинення злочину та про добровільну відмову» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У статті досліджуються французька та німецька системи законодавчої 

регламентації норм про стадії вчинення злочину і про добровільну 

відмову. Обґрунтовано висновок про те, що зазначені норми вітчизняного 

кримінального права сформовані під впливом обох систем. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108875 

Дата реєстрації авторського права 

 
25.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Шухнін Антон Сергійович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Ілюстрація, твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Твір образотворчого мистецтва «Дизайн відділу інтер'єру «СУМКИ, 

ВЗУТТЯ» магазину «DOMINO MANDARIN» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Твір образотворчого мистецтва під назвою «Дизайн відділу інтер'єру 

«СУМКИ, ВЗУТТЯ» магазину «DOMINO MANDARIN», що являє 

собою внутрішній дизайн інтер'єру для відділу магазину «DOMINO 

MANDARIN», який розташований за адресою: м. Київ, вул. Велика 

Васильківська, 5. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108876 

Дата реєстрації авторського права 
 

25.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Шухнін Антон Сергійович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Ілюстрація, твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Твір образотворчого мистецтва «Дизайн відділу інтер'єру «БАРОКО» 

магазину «DOMINO MANDARIN» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Твір образотворчого мистецтва під назвою «Дизайн відділу інтер'єру 

«БАРОКО» магазину «DOMINO MANDARIN», що являє собою 

внутрішній дизайн інтер'єру для відділу магазину «DOMINO 

MANDARIN», який розташований за адресою: м. Київ, вул. Велика 

Васильківська, 5. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

108877 

Дата реєстрації авторського права 
 

25.10.2021 

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

 

Шухнін Антон Сергійович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Ілюстрація, твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Твір образотворчого мистецтва «Дизайн відділу інтер'єру «ЕКО» 

магазину «DOMINO MANDARIN» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Твір образотворчого мистецтва під назвою «Дизайн відділу інтер'єру 

«ЕКО» магазину «DOMINO MANDARIN», що являє собою внутрішній 

дизайн інтер'єру для відділу магазину «DOMINO MANDARIN», який 

розташований за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 5. 
 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108878 

Дата реєстрації авторського права 
 

25.10.2021 

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

 

Шухнін Антон Сергійович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
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Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Ілюстрація, твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Твір образотворчого мистецтва «Дизайн відділу інтер'єру «СПОРТ» 

магазину «DOMINO MANDARIN» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Твір образотворчого мистецтва під назвою «Дизайн відділу інтер'єру 

«СПОРТ» магазину «DOMINO MANDARIN», що являє собою 

внутрішній дизайн інтер'єру для відділу магазину «DOMINO 

MANDARIN», який розташований за адресою: м. Київ, вул. Велика 

Васильківська, 5. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108879 

Дата реєстрації авторського права 

 
25.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Шухнін Антон Сергійович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Ілюстрація, твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Твір образотворчого мистецтва під назвою «Дизайн інтер'єру 

«МУЛЬТИБРЕНД ЧОЛОВІЧИЙ» магазину «DOMINO MANDARIN» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Твір образотворчого мистецтва під назвою «Дизайн інтер'єру 

«MУЛЬТИБРЕНД ЧОЛОВІЧИЙ» магазину «DOMINO MANDARIN», 

що являє собою внутрішній дизайн інтер'єру для відділу магазину 

«DOMINO MANDARIN», який розташований за адресою: м. Київ,  

вул. Велика Васильківська, 5. 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108880 

Дата реєстрації авторського права 

 
25.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Шухнін Антон Сергійович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Ілюстрація, твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Твір образотворчого мистецтва під назвою «Дизайн інтер'єру 

«МУЛЬТИБРЕНД ЖІНОЧИЙ» магазину «DOMINO MANDARIN» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Твір образотворчого мистецтва під назвою «Дизайн інтер'єру 

«МУЛЬТИБРЕНД ЖІНОЧИЙ» магазину «DOMINO MANDARIN», що 

являє собою внутрішній дизайн інтер'єру для відділу магазину 

«DOMINO MANDARIN», який розташований за адресою: м. Київ,  

вул. Велика Васильківська, 5. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108881 

Дата реєстрації авторського права 
 

25.10.2021 

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

 

Семененко Анжеліка Андріївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір наукового характеру, 

складений твір, фотографічний твір 
Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Науковий твір «Презентації до лекцій «Основи психології та педагогіки» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Літературно-письмовий твір «Презентації до лекцій «Основи психології 

та педагогіки» для творчих факультетів. 
 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108882 

Дата реєстрації авторського права 
 

25.10.2021 

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

 

Строітелев Станіслав Віталійович 

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) 
 

 

Твір образотворчого мистецтва «КРЫСИНЫЕ БЕГА IV» (варіанти)» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Виконане художнє оформлення ігрового поля гри «КРЫСИНЫЕ 

БЕГА IV» 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

108883 

Дата реєстрації авторського права 
 

25.10.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Костючик Олег Олександрович 

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 «Виробів для інтер'єрного 

декорування стін «Колібрі» (Гіпсовий декор «Колібрі») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У збірці представлені гіпсові пташки для інтер'єрного декорування 

стін «Колібрі». Збірка складається з семи пташок високої деталізації, 

різного розміру та напряму польоту. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108884 

Дата реєстрації авторського права 

 
25.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Костючик Олег Олександрович 

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 «Вироби для інтер'єрного 

декорування стін «Голуби» (Гіпсовий декор «Голуби») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У збірці представлені гіпсові пташки для інтер'єрного декорування 

стін «Голуби». Збірка складається з п'яти пташок в різних фазах польоту.  

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108885 

Дата реєстрації авторського права 

 
25.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Семененко Анжеліка Андріївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір наукового характеру, 

складений твір, фотографічний твір 
Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Презентації до лекцій «Історія української культури» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Літературно-письмовий твір «Презентації до лекцій «Історія української 

культури» для творчих факультетів. 
 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108886 

Дата реєстрації авторського права 
 

25.10.2021 

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

 

Тищенко Вікторія Федорівна, Азізова Катерина Михайлівна, Костяна 

Оксана Вікторівна 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Науковий твір «Сприяння торгівлі через ініціативи з митного 

регулювання» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Розглянуто можливість раціонального поділу праці, розділення та 

переформування дій працівників та додавання нових функціональних 

обов'язків у бік більшої орієнтації на суб'єктів зовнішньоекономічної 

діяльності та якість митного оформлення. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108887 

Дата реєстрації авторського права 
 

25.10.2021 

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

 

Поліщук Валерій 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 «Віковий кризовий розвиток людини: від 

народження до дорослості» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Висвітлено базовий зміст психології вікового кризового розвитку 

людини у календарному життєвому інтервалі «від народження до 

дорослості». 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

108888 

Дата реєстрації авторського права 
 

25.10.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Хухліна Оксана Святославівна, Антонів Альона Андріївна, 

Коцюбійчук Зоряна 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) 
 

 

Монографія «Особливості диференційованого лікування хворих на 

неалкогольну жирову хворобу та хронічну хворобу нирок» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Хухліна О. С., Антонів А. А., Коцюбійчук З. Я. 

Особливості диференційованого лікування хворих на неалкогольну 

жирову хворобу та хронічну хворобу нирок. - Чернівці, 2020. - 160 с. 
Анотація  

У монографії наведене узагальнення даних літератури та результатів 

власних досліджень етіологічних факторів, варіантів клінічного перебігу, 

патогенетичної ролі метаболічних та гемодинамічних механізмів 

розвитку та прогресування неалкогольної жирової хвороби печінки. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

108889 

Дата реєстрації авторського права 

 
25.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Хухліна Оксана Святославівна, Антонів Альона Андріївна, 

Коцюбійчук Зоряна Ярославівна, Мандрик Ольга Євгенівна, 

Каньовська Людмила Володимирівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Монографія «Патоморфологічні та мікроморфологічні особливості 

змін тканин печінки при неалкогольній жировій хворобі печінки за 

коморбідності із хронічною хворобою нирок та гіпертонічною хворобою» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Хухліна О. С., Антонів А. А., Коцюбійчук З. Я., 

Мандрик О. Є., Каньовська Л. В. Патоморфологічні та мікроморфологічні 

особливості змін тканин печінки при неалкогольній жировій хворобі 

печінки за коморбідності із хронічною хворобою нирок та гіпертонічною 

хворобою. - Чернівці, 2021. - 165 с. 
Анотація  

У монографії наведене узагальнення даних літератури та результатів 

власних досліджень епідеміології, етіології, варіантів клінічного перебігу, 

патоморфологічні та мікроморфологічні особливості змін тканин печінки 

при неалкогольній жировій хворобі печінки. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108890 

Дата реєстрації авторського права 

 
25.10.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Хухліна Оксана Святославівна, Антонів Альона Андріївна, 

Коцюбійчук Зоряна 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 «Вплив кверцетину на клінічний перебіг неалкогольного 

стеатогепатиту та діабетичної хвороби нирок на тлі комплексного 

лікування хворих на цукровий діабет типу 2» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Хухліна О. С., Антонів А. А., Коцюбійчук З. Я. Вплив 

кверцетину на клінічний перебіг неалкогольного стеатогепатиту та 

діабетичної хвороби нирок на тлі комплексного лікування хворих на 

цукровий діабет типу 2 // Міжнародний ендокринологічний журнал. - 

2020. - № 8. - С. 32-39. 
Анотація  

У статті проаналізовано вплив комплексної терапії есенціальними 

фосфоліпідами, розувастатином, метформіном у комбінації із кверцетином 

в осіб із коморбідними неалкогольним стеатогепатитом, цукровим 

діабетом типу 2. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108891 

Дата реєстрації авторського права 
 

25.10.2021 

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

 

Хухліна Оксана Святославівна, Антонів Альона Андріївна, 

Коцюбійчук Зоряна 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 «Патогенетичне обґрунтування корекції дисфункції 

ендотелію кверцетином у комплексному лікуванні неалкогольного 

стеатогепатиту та діабетичної хвороби нирок у хворих на цукровий 

діабет 2 типу» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Хухліна О. С., Антонів А. А., Коцюбійчук З. Я. 

Патогенетичне обґрунтування корекції дисфункції ендотелію кверцетином 

у комплексному лікуванні неалкогольного стеатогепатиту та діабетичної 

хвороби нирок у хворих на цукровий діабет 2 типу // Український 

терапевтичний журнал. - 2021. - № 2. - С. 27-34. 
Анотація  

У статті проаналізовано комплексна терапія неалкогольного 

стеатогепатиту та цукрового діабету 2 типу із діабетичною хворобою 

нирок за допомогою есенціальних фосфоліпідів, статинів і метформіну 

з додаванням препарату кверцетину. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108892 

Дата реєстрації авторського права 

 
25.10.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Хухліна Оксана Святославівна, Антонів Альона Андріївна, 

Коцюбійчук Зоряна 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 «Особливості гомеостазу цитокератину-18, гідрогену 

сульфіду, гомоцистеїну та їх роль у механізмах взаємообтяження та 

прогресування неалкогольної жирової хвороби печінки та хронічної 

хвороби нирок» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Хухліна О. С., Антонів А. А., Коцюбійчук З. Я. 

Особливості гомеостазу цитокератину-18, гідрогену сульфіду, 

гомоцистеїну та їх роль у механізмах взаємообтяження та прогресування 

неалкогольної жирової хвороби печінки та хронічної хвороби нирок // 

Український терапевтичний журнал. - 2020. - № 1. - С. 24-29. 
Анотація  

У статті проаналізовано, що при неалкогольному стеатозі печінки та 

стеатогепатиті на тлі ожиріння та хронічної хвороби нирок встановлено 

істотне підвищення вмісту в крові цитокератину-18, гомоцистеїну та 

істотний дефіцит гідрогену сульфіду. 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

108893 

Дата реєстрації авторського права 
 

25.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Кучеренко Людмила Іванівна, Хромильова Ольга Володимирівна, 

Портна Олена Олексіївна, Дерев'янко 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 «Склад та технологія виготовлення таблеток гама-

аміномасляної кислоти з тіотриазоліном методом вологої грануляції» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

В творі описано розробку складу та технології таблеток гамма-

аміномасляної кислоти з тіотриазоліном методом вологої грануляції. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108894 

Дата реєстрації авторського права 
 

25.10.2021 

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

 

Кобко-Одарій Вікторія Сергіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
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Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Стаття «Регіональні особливості правового менталітету українського 

етносу» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У статті аналізується правовий менталітет українського етносу різних 

регіонів держави Україна. Також встановлено спільні та відмінні риси 

українського правового менталітету різних регіонів та виявлено причини 

таких відмінностей. 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

108895 

Дата реєстрації авторського права 

 
25.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Кобко-Одарій Вікторія Сергіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 
 

 

Стаття «Категорія «правова спадщина»: досвід теоретичного 

обґрунтування» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Кобко-Одарій В. С. Категорія «правова спадщина»: 

досвід теоретичного обґрунтування // Науковий журнал Право і 

суспільство. - 2018. - № 6. - С. 3-11. 
Анотація  

У статті аналізуються підходи різних вчених щодо розуміння поняття 

«правова спадщина», дається перелік характерних рис та ознак даного 

поняття. 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

108896 

Дата реєстрації авторського права 

 
25.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Кривуц Світлана Василівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 
 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір науково-практичного 

характеру, фотографічний твір 
Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Методичні рекомендації з дисципліни «Екологічний 

дизайн» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 67, 2021 

 

515 

Анотація  

Методичні рекомендації з дисципліни «Екологічний дизайн» призначені 

для студентів 1 курсу другого рівня вищої освіти /магістр/ за напрямом 

підготовки 022 «Дизайн» освітньо-професійної приграми ДАЛС. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108897 

Дата реєстрації авторського права 

 
25.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Канцедал 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) 

 

 

Письмовий твір наукового характеру «Модель інституційної взаємодії 

інформаційних агентів у сільськогосподарському виробництві» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Основу моделі становить система бухгалтерського обліку аграрного 

підприємства як інститут первинної інформації про сільськогосподарську 

діяльність. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108898 

Дата реєстрації авторського права 

 
25.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Орлов Владлен Миколайович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір, складений твір, фотографічний твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Складений твір «Авторський проєкт: Полтава інтелектуальна 

Тематика маршруту: «Полтавська кондратюкіана» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108899 

Дата реєстрації авторського права 

 
25.10.2021  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Ткаченко Павло Іванович, Старченко Іван Іванович, Білоконь Сергій 

Олександрович, Резвіна Катерина Юріївна 
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 «Кісти щелепно-лицевої ділянки (клініко-морфологічні 

аспекти)» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

В повсякденній стоматологічній практиці досить часто зустрічаються 

проблемні ситуації, зумовлені анатомічними особливостями будови 

зубів (викривлення, розгалуження і облітерація кореневих каналів) 

або виникаючі ятрогенно. 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108900 

Дата реєстрації авторського права 

 
25.10.2021 

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

 

 

Кравець Олена Валеріївна, Діденко Анастасія 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) 

 

 

Розділ монографії «МОДЕЛЮВАННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ 

УКРАЇНИ НА БАЗІ ПОКАЗНИКІВ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО 

СТАНОВИЩА» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Визначено показники соціально-економічного становища, що впливають 

на якість життя населення України, досліджено їх динаміку. Сформовано 

когнітивну модель якості життя населення країни. 
 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108901 

Дата реєстрації авторського права 

 
25.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Сапегін Олександр Миколайович, Строкач Григорій Юрійович, 

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 «Програмний алгоритм для розрахунку кутів 

орієнтації» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Програма мікромеханічного інклінометра являє собою процедуру 

ініціалізації початкових умов для роботи інклінометри та циклу, у 

якому йде розрахування кутового положення інклінометра, відносно 

горизонту, та виводу його на сервомашинки. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108902 

Дата реєстрації авторського права 

 
25.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Сапегін Олександр Миколайович, Строкач Григорій Юрійович, 

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 «Розрахунок конструктивних параметрів 

вібраційного гіроскопа» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Програма обрахування даних з балансувального стенда являє собою 

процедуру зчитування даних з файлу та обрахування добротності, 

резонансної частоти, амплітуди вихідного сигналу, кута позиціювання 

незбалансованих мас та фазового індексу. 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108903 

Дата реєстрації авторського права 

 
25.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Верещагін Вячеслав Леонідович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір прикладного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературно-письмовий твір «Опис експозиції Вінницького літературно-

меморіального музею М. М. Коцюбинського: сценарії відвідання, 

дизайн, структура та основні функції системи інформаційного 

забезпечення функціонування експозиції» («Опис музею Коцюбинського: 

сценарії та функції системи інформаційного забезпечення») 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108904 

Дата реєстрації авторського права 
 

25.10.2021 

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

 

Меняйлов Євген Сергійович, Чумаченко Дмитро Ігорович, Базілевич 

Ксенія Олексіївна, Кривцов Сергій Олександрович 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Комп'ютерна програма «Модель градієнтного бустінгу для 

прогнозування динаміки епідемічного процесу вірусу SARS-CoV-2» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Програмний продукт призначений для прогнозування кількості 

хворих на COVID-19 (total cases) на основі градієнтного бустінгу 

(Gradient boost). Програмний продукт реалізований на мові програмування 

Python з використанням фреймворків Dash, Numpy, Plotly. 
 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108905 

Дата реєстрації авторського права 
 

25.10.2021 

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

 

Демидова 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) 
 

 

Наукова стаття «Особливості формування творчої ініціативи як 

компонента пізнавальної активності майбутніх учителів музичного 

мистецтва» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

У статті визначено доцільні умови формування творчої ініціативи для 

активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів - музикантів. 
 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

108906 

Дата реєстрації авторського права 

 
25.10.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Семенков Єгор Олександрович 

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 «Посмотри вокруг» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108907 

Дата реєстрації авторського права 
 

25.10.2021 

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

 

Царан 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 твір «Лювовь без потерь: Как избежать ошибок в браке» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108908 

Дата реєстрації авторського права 
 

25.10.2021 

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

 

Войцещек Ярослав Олегович, Альбекова Галія Хакімівна, Веречук 

Станіслав Валерійович, Візір Христина Анатоліївна, Гайдай Наталія 

Станіславівна, Гетьман Сергій Сергійович, Глущенко Анастасія 

Олександрівна, Качалова Ірина Сергіївна, Костенко Микита Сергійович, 

Крисін Денис Володимирович, Маршалова Валерія Юріївна, Пищикова 

Катерина Сергіївна, Понич Микола Олександрович, Постольнікова 

Тетяна Юріївна, Сварник Вадим Борисович, Шершакова Наталія 

Юріївна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір, створений для кіно, складений твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Збірка літературних творів «Сценарії 12 (дванадцяти) серій телевізійного 

серіалу «ХТО ЖИВЕ У ТЕМРЯВІ» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Сценарії до серій «Картина», «Крива брехня», «Чарівний мішечок», 

«Мара», «Подруги», «Не копай іншому яму», «Пластиліновий Голем», 

«Справжня пригода», «Фотік», «Капощі», «Примарна школа», 

«Фінал». 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108909 

Дата реєстрації авторського права 
 

25.10.2021 

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

 

Шумкова Олена Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Стаття «Особливості сегментації споживачів на ринку медичних 

послуг» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Шумкова О. В. Особливості сегментації споживачів 

на ринку медичних послуг // Приазовський економічний вісник. 

Електронне наукове фахове видання Класичного приватного університету. - 

2020. - Вип. 4 (21). - С. 76-80. - URL: http://pev.kpu.zp.ua/vyusk-4-21 
Анотація  

У статті було визначено, що, у зв'язку із проведенням реформуванням 

сфери охорони здоров'я, медичні заклади почали використовувати 

маркетинговий інструментарій, а саме сегментацію споживачів ринку 

медичних послуг. 
 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108910 

Дата реєстрації авторського права 
 

25.10.2021 

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

 

Гуторова Наталія Олександрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Наукова стаття «ЧОРНИЙ ОНЛАЙН РИНОК ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ 

ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ COVID-19: ПРАВОВІ ЗАСОБИ ПРОТИДІЇ» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Інтернет-торгівля ліками під час пандемії збільшила обсяг обігу незаконної 

фармацевтичної діяльності, кількість контрабандних, неякісних, 

фальсифікованих ліків. Метою статті є привернення уваги до небезпеки 

незаконного обігу ліків і необхідності кримінально-правової охорони 

публічного здоров'я. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108911 

Дата реєстрації авторського права 
 

25.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Марцева Людмила Андріївна, Мовчан Лариса Григорівна, Вакалюк 

Тетяна Анатоліївна, Антонюк Дмитро 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 «Applying CDIO-approach at technical universities» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108912 

Дата реєстрації авторського права 
 

25.10.2021 

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

 

Сайко 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 «Соціально-педагогічна готовність майбутніх фахівців 

фізичної культури і спорту до професійної діяльності» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Євроінтеграційні процеси сучасного суспільства ставлять до змісту 

підготовки фахівців з вищою освітою спеціальні завдання, а саме 

формування готовності до успішної соціалізації, організації власної 

професійної діяльності на основі динамічної комбінації знань, умінь, 

навичок, способів мислення тощо. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108913 

Дата реєстрації авторського права 
 

25.10.2021 

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

 

Герасименко Ірина Миколаївна, Соловйова Олена Олександрівна, 

Пронь Світлана Віталіївна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 
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Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Перспективні напрямки боротьби з пожежами у лісовому 

господарстві України» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Висвітлено перспективні напрямки боротьби з пожежами у лісовому 

господарстві України. Запропоновано формування гнучкої системи 

раннього дистанційного виявлення осередків лісових пожеж на базі 

сучасних безпілотних авіаційних систем. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108914 

Дата реєстрації авторського права 
 

25.10.2021 

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

 

Лисаченко Ігор Григорович, Подустов Михайло Олексійович, 

Бабіченко Анатолій Костянтинович, Дзевочко Альона Ігоревна 
Повне ім'я або 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 «СУЧАСНІ КОМП'ЮТЕРНО-ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

У РОЗПОДІЛЕНИХ СИСТЕМАХ УПРАВЛІННЯ» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Сучасні комп'ютерно-інформаційні технології у 

розподілених системах управління : навч.-метод. посіб. / Лисаченко І. Г., 

Подустов М. О., Бабіченко А. К., Дзевочко А. І. - Харків : Друкарня 

Мадрид, 2021. - 94 с. 
Анотація  

 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108915 

Дата реєстрації авторського права 
 

25.10.2021 

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

 

Чижмотря Олексій Володимирович, Чижмотря Олена Геннадіївна, 

Вакалюк 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 «Algorithm of analysis and conversion of input data of a twofactor 

multi-variative transport problem with weight coefficients» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108916 

Дата реєстрації авторського права 
 

25.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Глов'як Андрій 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) 

 

 

Книга «Чому я злий» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Дана книга - це роздуми на тему світу навколо нас, суспільства, 

пошуку щастя та самореалізації. 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

108917 

Дата реєстрації авторського права 

 
25.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Масимова Олена Євгенівна, Уткіна Надія Євгенівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Державний університет «Одеська політехніка» 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір навчального характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Навчальний посібник «Комп'ютерна електроніка (частина І)» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Навчальний посібник призначений для студентів і викладачів 

спеціальності 123 «Комп'ютерна інженерія» галузі знань 12 «Інформаційні 

технології». Посібник містить теоретичні та практичні аспекти 

вивчення дисципліни «Комп'ютерна електроніка». 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

108918 

Дата реєстрації авторського права 

 
25.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Куценко Олена Іванівна, Яковенко Віра Дмитрівна, Яковенко Євген 

Олександрович 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

Державний університет «Одеська політехніка» 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір навчального характеру 
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Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Навчальний посібник «Проєктно-орієнтоване формування внутрішньої 

системи забезпечення якості у закладах фахової передвищої освіти» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Навчальний посібник призначений для студентів і викладачів вищої 

та фахової передвищої освіти, які удосконалюють дієву внутрішню 

систему забезпечення якості чи працюють над її створенням. 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

108919 

Дата реєстрації авторського права 

 
25.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Коленко Віолетта Володимирівна, Коленко Владислава 

Олександрівна, Яковенко Олександр Євгенович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

Державний університет «Одеська політехніка» 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 
 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір навчального характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 
 

 

Навчальний посібник «Основи захисту інформації» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Навчальний посібник призначений для здобувачів освіти та викладачів 

вищої та фахової передвищої освіти. Містить теоретичні та практичні 

аспекти застосування сучасних методів захисту інформації в процесі 

розв'язання задач, які передбачені завданням практичної підготовки з 

дисципліни. 

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108920 

Дата реєстрації авторського права 

 
25.10.2021 

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

 

 

Аносова Юлія Павлівна, Сіліщенко Оксана Петрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

Державний університет «Одеська політехніка» 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Виробничо-практичне видання «Методичні настанови (вказівки) щодо 

проведення виховних годин за напрямом «Морально-етичне виховання» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Методичні настанови (вказівки) містять рекомендації щодо проведення 

тренінгів за напрямом «Морально-етичне виховання». Однією з форм 
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проведення виховної роботи у студентській групі є тренінг, який 

спрямований на практичний розвиток вмінь та навичок спілкування 

у колективі. 

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108921 

Дата реєстрації авторського права 

 
25.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Рогоцька Наталія Юріївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Державний університет «Одеська політехніка» 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір навчального характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Навчальний посібник «Інформатика у закладах фахової передвищої 

освіти» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Навчальний посібник містить завдання і необхідний теоретичний 

матеріал щодо виконання лабораторних робіт з курсу «Інформатика». 

Кожна лабораторна робота складається з набору завдань з алгоритмом 

їх виконання та теоретичним матеріалом, максимально наближеними 

до структури виконання роботи. 

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108922 

Дата реєстрації авторського права 

 
25.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Свириденко Олена Вікторівна, Яковенко Олександр Євгенович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Державний університет «Одеська політехніка» 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір навчального характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Навчальний посібник «Інженерна та комп'ютерна графіка» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Навчальне видання призначене для здобувачів освіти та викладачів 

вищої та фахової передвищої освіти. Метою навчального посібника є 

надання допомоги здобувачам фахової передвищої освіти під час 

вивчення дисципліни «Інженерна та комп'ютерна графіка». Посібник 

містить основні теоретичні відомості. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108923 

Дата реєстрації авторського права 
 

25.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Коленко Віолетта Володимирівна, Маляренко Альона Олександрівна, 

Яковенко Олександр Євгенович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Державний університет «Одеська політехніка» 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір навчального характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Навчальний посібник «Схемотехніка в комп'ютерній інженерії» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Навчальний посібник призначений для студентів і викладачів вищої 

та фахової передвищої освіти, які створюють освітні програми за 

спеціальностями напрямку «Комп'ютерна інженерія» та «Комп'ютерні 

науки». 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108924 

Дата реєстрації авторського права 

 
25.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Врубель Ганна Федорівна, Мітєва Арина 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 «Особливості ансамблевої взаємодії педагога-музиканта, 

концертмейстера та здобувача вищої освіти в процесі професійної 

діяльності. Методичні рекомендації» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Методичні рекомендації присвячені висвітленню основних закономірностей 

творчої професійної взаємодії викладача, студента і концертмейстера у 

процесі індивідуальних занять з навчальних мистецьких дисциплін 

«Постановка голосу» та «Хорове диригування» в умовах вищого 

навчального закладу. 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

108925 

Дата реєстрації авторського права 

 
25.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Мітєва Арина Миколаївна, Врубель Ганна Федорівна 
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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 «Використання інформаційних технологій у музичній 

освіти. Методичні рекомендації» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Методичні рекомендації спрямованні на формування медіакомпетентності 

майбутнього вчителя музики, що можна визначити як поетапний 

процес формування системи ціннісних орієнтацій стосовно застосування 

засобів медіаосвіти та оволодіння знаннями, уміннями та навичками, 

необхідними для життєдіяльності. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

108926 

Дата реєстрації авторського права 
 

25.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Федорова Анастасія Олександрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 
 

 

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 

філологічних наук «Становлення правової термінологічної семантики 

в індоєвропейських мовах» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Основна увага в дослідженні сконцентрована на таких носіях історико-

мовної та культурно-правової інформації як правова лексика і правові 

мікротексти, у рамках яких лексика діставала юридичної семантики. 
 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

108927 

Дата реєстрації авторського права 

 
25.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Федорова Анастасія Олександрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Дисертація «Становлення правової термінологічної семантики в 

індоєвропейських мовах» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Дисертація присвячена вивченню історії правової лексики, яка сягає 

додержавної доби давніх народів, де суспільні відносини передбачали 

наявність певних норм звичаєвого права «передправа». 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

108928 

Дата реєстрації авторського права 
 

25.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Федорова Анастасія Олександрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 
 

 

Наукова стаття «Типология номинации сакральных терминов со 

значением ANIMUS, ANIMA в индоевропейских языках» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У статті встановлюються витоки значень «дух», «душа» в індоєвропейських 

мовах. На великому матеріалі виведено семантичні моделі, за якими 

відбувався розвиток цих значень. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

108929 

Дата реєстрації авторського права 
 

25.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Касич Алла Олександрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 
 

 

Наукова стаття «Стратегування розвитку національної економіки як 

доктрина безпекової політики країни» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Касич А. О. Стратегування розвитку національної 

економіки як доктрина безпекової політики країни // Економічний 

журнал Одеського політехнічного університету. - 2020. - № 3 (13). - С. 13-22. 
Анотація  

Стаття присвячена дослідженню теоретичних положень організації 

процесу стратегування розвитку національної економіки, сформованих з 

урахуванням передового зарубіжного досвіду та синтезу передових 

практик у провідних країнах-реформаторах. Визначено ключові 

характеристики процесу стратегування. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108930 

Дата реєстрації авторського права 
 

25.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Касич Алла Олександрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Наукова стаття «Стратегічні орієнтири державної політики щодо 

розвитку сектора неринкових послуг: якість, продуктивність, 

інвестиційна привабливість» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Касич А. О. Стратегічні орієнтири державної політики 

щодо розвитку сектора неринкових послуг: якість, продуктивність, 

інвестиційна привабливість // Ефективна економіка. - 2019. - № 7. - 

[Електронний ресурс]. - Режим доступу: 

http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/7_2019/11.pdf 
Анотація  

У статті досліджено основні тенденції розвитку сектору неринкових 

послуг в Україні та визначено системні проблеми, серед яких низька 

продуктивність, падіння інвестиційної привабливості, диспропорції у 

зайнятості та заробітних платах, інші. Наголошено, що складники 

сектору мають безпекове значення. 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108931 

Дата реєстрації авторського права 

 
25.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Касич Алла Олександрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Наукова стаття «Інноваційно-інвестиційні проекти як умова 

підвищення ефективності системи управління в будівництві» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Касич А. О. Інноваційно-інвестиційні проекти як 

умова підвищення ефективності системи управління в будівництві // 

Інвестиції: практика та досвід. - 2020. - № 13-14. - С. 36-40. 
Анотація  

У статті розглядаються проблеми активації інноваційно-інвестиційного 

розвитку будівельної галузі через призму реалізації відповідних 

проектів. Зазначено важливість розвитку будівельної галузі через 

призму забезпечення макроекономічної стабілізації та в контексті 

формування реального ринку послуг. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108932 

Дата реєстрації авторського права 
 

25.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Нечитайло Юлія Сергіївна 

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 «Паспорт 

опитувальника «Індекс гендерного розвитку особистості» для вивчення 

стану розвитку гендерної соціальності здобувачів освіти у педагогічних 

закладах фахової передвищої освіти» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Дослідження розвитку гендерної соціальності здобувачів освіти у 

педагогічних закладах фахової передвищої освіти як інтегративної 

якісної категорії, особистісного новоутворення, що поєднує системність і 

глибину теоретичних знань з основ гендерної теорії. 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

108933 

Дата реєстрації авторського права 
 

25.10.2021 

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

 

Алєщенко Людмила Олександрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

Херсонський державний аграрно-економічний університет 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Стаття «Зарубіжний досвід розвитку молодіжного підприємництва» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Алєщенко Л. О. Зарубіжний досвід розвитку 

молодіжного підприємництва // Агросвіт. - 2020. - № 24. - С. 86-90. 
Анотація  

Здійснено аналіз розвитку молодіжного підприємництва як окремого 

сектору ринкової економіки з використанням зарубіжного досвіду. 

Увагу акцентовано на тому, що наявна у США та розвинених країнах 

Європи система підтримки молодіжного підприємництва є актуальною 

для України. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108934 

Дата реєстрації авторського права 
 

25.10.2021 

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

 

Жосан Ганна Володимирівна 
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Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Херсонський державний аграрно-економічний університет 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Стаття «Розвиток діджиталізації бізнесу в умовах пандемії COVID-19» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Жосан Г. В. Розвиток діджиталізації бізнесу в умовах 

пандемії COVID-19 // Економіка та суспільство. - 2021. - № 24. - Режим 

доступу DOI: http://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-24-40 
Анотація  

В статті досліджено стан бізнесу в період пандемії. У процесі 

дослідження з'ясувалися наступні тенденції: з настанням карантину 

більшість споживачів стали біднішими; зниження обсягів доходів не 

завжди приводить до зменшення витрат; з настанням пандемії бізнес 

почав адаптацію до нових реалій. 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108935 

Дата реєстрації авторського права 

 
25.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Капліна Анастасія Іванівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Херсонський державний аграрно-економічний університет 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Молодіжний бізнес як сучасний драйвер економічного 

розвитку» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У статті розглянуто проблеми важливості молодіжного підприємництва. 

Досліджується стан і особливості розвитку молодіжного підприємництва, 

етапи становлення, виявлено проблеми та визначено перспективи 

розвитку. Молодіжне підприємництво стає все більш і більш популярним 

сьогодні. 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108936 

Дата реєстрації авторського права 

 
25.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Кацемір Яна Віталіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Херсонський державний аграрно-економічний університет 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

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

 

Стаття «Поняття і особливості управління конкурентоспроможністю 

підприємств сфери послуг» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Кацемір Я. В. Поняття і особливості управління 

конкурентоспроможністю підприємств сфери послуг // Держава та регіони. 

Серія: Економіка та підприємництво. - 2021. - № 3 (120). - С. 46-50. 
Анотація  

Статтю присвячено актуальним питанням управління 

конкурентоспроможністю підприємств сфери послуг. Дослідження 

питань управління конкурентоспроможністю підприємств вимагає 

поглиблення розширення стосовно підприємств сфери послуг. Дана 

розробка рекомендована для науковців в галузі економіки. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108937 

Дата реєстрації авторського права 
 

25.10.2021 

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

 

Бойко Вікторія Олександрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

Херсонський державний аграрно-економічний університет 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Стаття «Сільський зелений туризм в Україні: проблеми та перспективи» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Бойко В. О. Сільський зелений туризм в Україні: 

проблеми та перспективи // Агросвіт. - 2020. - № 22. - С. 58-65. 
Анотація  

Забезпечення відповідного функціонування туристичної галузі 

розглядається як одне з пріоритетних державних завдань, як важливий 

структурний елемент стратегії розвитку задля забезпечення якісних 

туристичних послуг, покращення іміджу країни на міжнародній арені та 

зростання дохідної частини бюджету.  
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108938 

Дата реєстрації авторського права 
 

25.10.2021 

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

 

Капліна Анастасія Іванівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

Херсонський державний аграрно-економічний університет 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Стаття «Формування системи підтримки розвитку малого молодіжного 

підприємництва» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Капліна А. І. Формування системи підтримки розвитку 

малого молодіжного підприємництва // Політичні трансформації 

сучасного суспільства : колективна монографія. - 2021. - С. 70-76. 
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Анотація  

Розглянуто питання формування системи підтримки розвитку малого 

молодіжного підприємництва. Аналіз існуючих проблем розвитку 

молодіжного підприємництва на сучасному етапі, розуміння недостатності 

кількості молоді, що прагне відкрити власну справу, та обмеженість 

ресурсів різних рівнів бюджетів дозволяють зробити висновок, що 

досягти успіху у справі розвитку молодіжного підприємницького руху 

можливо лише при застосуванні програмно-цільового методу. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

108939 

Дата реєстрації авторського права 
 

25.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Кацемір Яна Віталіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

Херсонський державний аграрно-економічний університет 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 
 

 

Стаття «Стратегічне планування і маркетингове управління в 

готельному бізнесі» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Кацемір Я. В. Стратегічне планування і маркетингове 

управління в готельному бізнесі // Таврійський науковий вісник. 

Серія: Економіка. - 2021. - Вип. 7. - С. 67-72. 
Анотація  

У статті стверджується, що на сучасному ринку готельних послуг 

спостерігається взаємопроникнення компонентів різних стратегій. 

Кожен з учасників даного ринку сьогодні не обмежує себе кордонами 

традиційного формату готельного бізнесу. Дана розробка рекомендована 

для науковців в галузі економіки. 

 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

108940 

Дата реєстрації авторського права 

 
25.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Жосан Ганна Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Херсонський державний аграрно-економічний університет 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Визначення стейкхолдерів молодіжного підприємництва» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Жосан Г. В. Визначення стейкхолдерів молодіжного 

підприємництва // Integración de las ciencias fundamentales y aplicadas 

en el paradigma de la sociedad post-industrial: Colección de documentos 

científicos «ɅʹOГОΣ» con actas de la Conferencia Internacional Científica 

y Práctica, 24 de abril de 2020. - Vol. 1. - P. 48-52. 
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Анотація  

Доведено, що інтенсивний розвиток молодіжного підприємництва, 

особливо його інноваційного типу, є ключовою детермінантою модернізації 

національної економіки та інвестиційно-інноваційної мультиплікації її 

зростання. Молодіжне підприємництво є гнучким і чутливішим до 

змін зовнішнього середовища. 
 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

108941 

Дата реєстрації авторського права 

 
25.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Малініна Лоліта Віталіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Навчально-методичний посібник «Нова українська школа: 

формування соціальної компетентності учнів початкової школи» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

У посібнику надано теоретичний і практичний матеріал з формування 

соціальної компетентності в учнів початкової школи в умовах 

запровадження «Нової української школи», а також соціально-емоційного 

навчання: практичні напрацювання за перші дії реформи, нові 

інструменти, технології. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

108942 

Дата реєстрації авторського права 
 

25.10.2021 

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

 

Малініна Лоліта Віталіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Навчально-методичний посібник «Нова українська школа: психолого-

педагогічна підтримка молодших школярів з труднощами у навчанні» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

У посібнику викладено теоретичний аспект визначення змісту поняття 

«труднощі в навчанні», надано їх класифікацію, а також практичний 

матеріал щодо шляхів подолання молодшими школярами труднощів у 

навчанні. Акцент зроблено на формуванні самостійності учнів, їхньому 

самоусвідомленні й саморозумінні. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108943 

Дата реєстрації авторського права 
 

25.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Сосін Максим Юрійович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Графічне зображення «CHAMELEON» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108944 

Дата реєстрації авторського права 

 
25.10.2021 

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

 

 

Власенко Наталя Анатоліївна, Трухачова Катерина В'ячеславівна, 

Билим Олена Сергіївна, Шульга Марина Олександрівна, Шукліна 

Вікторія Вікторівна, 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) 
 

 

Науковий твір «Формування завдань логістики ресурсної бази у системі 

управління туристичним бізнесом в контексті тенденцій розвитку 

поведінки споживача на ринку туристичних послуг, аспекти: екологізації, 

валеології, курортології та анімації» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Твір присвячений дослідженню тенденцій розвитку поведінки споживача 

на ринку туристичних послуг та окреслено маркетингову концепцію 

взаємовідносин через «Трикутник взаємовідносин» на туристичному 

ринку зі споживачами та бізнес-партнерами. Визначено місце логістики 

ресурсної бази. 
 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108945 

Дата реєстрації авторського права 
 

25.10.2021 

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

 

Куделя Ірина Олександрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
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Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Сборник методических рекомендаций по использованию 

профилактора Евминова» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108946 

Дата реєстрації авторського права 

 
25.10.2021 

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

 

 

Страхов Сергій Олегович, Філософ Тетяна Костянтинівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір, створений для кіно 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Літературний сценарій до кінофільму «Киев - наш город» (8 серій)» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Твір призначений для спеціалістів у галузі кіномистецтва, як сценарій 

до кіносеріалу «Киев - наш город». У творі відображено початок 

формування і дії протягом 50 років (1960-2010 рр.) у місті Києві соціально-

економічної еліти кримінальних талантів у сфері бізнесової та 

торгівельної діяльності. 
 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108947 

Дата реєстрації авторського права 

 
25.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Ворожбит Наталя Анатоліївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір, створений для кіно 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Кіносценарій «НАША ГАЛЯ (1 СЕРІЯ)» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Сценарій першої серії телевізійного серіалу «НАША ГАЛЯ». 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108948 

Дата реєстрації авторського права 
 

26.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Чуйко Андрій 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) 

 

 

Літературно-письмовий твір науково-навчального характеру «Зіграй 

у казку - ігрова методика розвитку особистості та подолання тривоги у 

дітей» («Зіграй у казку») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Даний твір містить інформацію щодо описання методів розвитку 

дитини з покроковим механізмом досягнення розвиткових та 

терапевтичних цілей за допомогою казок. За допомогою розвиваючого 

сюжету дитина асоціює себе з вибраним героєм, несвідомо доповнює 

його життя власними захопленнями, радощами. 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

108949 

Дата реєстрації авторського права 
 

26.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Задорожна Катерина Ігорівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Товариство з обмеженою відповідальність «МЕДІКАЛ АДВАНСТ» 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Збірка клінічних маршрутів пацієнтів мережі медичних 

центрів Он Клінік та ДокторПро: офтальмологія (перше видання)» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Збірка клінічних маршрутів пацієнтів мережі медичних центрів Он 

Клінік та ДокторПро: офтальмологія (перше видання), які 

використовуються лікарями мережі медичних центрів Он Клінік та 

ДокторПро при наданні медичних послуг пацієнтами. 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108950 

Дата реєстрації авторського права 

 
26.10.2021 

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

 

 

Задорожна Катерина Ігорівна 
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Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Товариство з обмеженою відповідальність «МЕДІКАЛ АДВАНСТ» 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Збірка клінічних маршрутів пацієнтів мережі медичних 

центрів Он Клінік та ДокторПро: інфектологія (перше видання)» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Збірка клінічних маршрутів пацієнтів мережі медичних центрів Он 

Клінік та ДокторПро: інфектологія (перше видання), які використовуються 

лікарями мережі медичних центрів Он Клінік та ДокторПро при 

наданні медичних послуг пацієнтам. 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108951 

Дата реєстрації авторського права 

 
26.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Киян Володимир Якович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Наукова стаття «ОКРЕМІ ПИТАННЯ ПЕРЕМІЩЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ 

ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ НА ВИЩІ ПОСАДИ В ПОРЯДКУ 

ПРОСУВАННЯ ПО СЛУЖБІ» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108952 

Дата реєстрації авторського права 

 
26.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Киян Володимир Якович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Монографія «ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПЕРЕМІЩЕННЯ ТА 

ПРОСУВАННЯ ПО СЛУЖБІ ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ 

СПРАВ» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Киян В. Я. Правове регулювання переміщення та 

просування по службі працівників органів внутрішніх справ : монографія / 

В. Я. Киян. - Запоріжжя : Юридичний ін-т ДДУВС. - 211 с. 
Анотація  

 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108953 

Дата реєстрації авторського права 

 
26.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Задорожна Катерина Ігорівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Товариство з обмеженою відповідальність «МЕДІКАЛ АДВАНСТ» 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Збірка клінічних маршрутів пацієнтів мережі медичних 

центрів Он Клінік та ДокторПро: нефрологія (перше видання)» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Збірка клінічних маршрутів пацієнтів мережі медичних центрів Он 

Клінік та ДокторПро: нефрологія (перше видання), які використовуються 

лікарями мережі медичних центрів Он Клінік та ДокторПро при 

наданні медичних послуг пацієнтам. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108954 

Дата реєстрації авторського права 

 
26.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Задорожна Катерина Ігорівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Товариство з обмеженою відповідальність «МЕДІКАЛ АДВАНСТ» 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Збірка клінічних маршрутів пацієнтів мережі медичних 

центрів Он Клінік та ДокторПро: пульмонологія (перше видання)» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Збірка клінічних маршрутів пацієнтів мережі медичних клінік Он 

Клінік та ДокторПро: пульмонологія (перше видання), які 

використовуються лікарями мережі клінічних центрів Он Клінік та 

ДокторПро при наданні медичних послуг пацієнтам. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108955 

Дата реєстрації авторського права 
 

26.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Гребешкова Олена Миколаївна, Кизенко 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) 

 

 

Твір наукового характеру «Програма курсу «SMART-технології в бізнесі» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

У курсі систематизовано комплекс сучасних управлінських технологій 

переведення неструктурованої інформації про діяльність підприємства 

в зручну комп'ютерну форму для її агрегації з метою пошуку стратегічних 

можливостей для бізнесу. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

108956 

Дата реєстрації авторського права 
 

26.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Белей Оксана 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 «Розроблення Scada-системи контролю 

рівня паводкових вод Flood-2015» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Розроблені верхній та нижній рівні системи контролю рівня паводкових 

вод «Flood 2015». Нижній рівень системи контролю рівня паводкових 

вод дозволяє нормувати аналогові сигнали з давача (рівня води, кількості 

атмосферних опадів та вологості ґрунтів) для подальшого їх аналізу. 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108957 

Дата реєстрації авторського права 

 
26.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Маліцький Дмитро Анатолійович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
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Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «Автоматизація роботи відділень призову 

районних (міських) територіальних центрів комплектування та 

соціальної підтримки, відділів призову обласних територіальних 

центрів комплектування та соціальної підтримки і відділу комплектування 

та призову на строкову військову службу управління організації 

комплектування рядовим та сержантським складом Генерального 

штабу Збройних Сил України при підготовці та проведенні приписки 

до призовних дільниць і призову громадян на строкову службу» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Програма створена для робіт відділень призову ЗСУ. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108958 

Дата реєстрації авторського права 

 
26.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Онащук Максим Олексійович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір, твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комікс «ORBIFUT» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Бідний студент, добряк, трохи дурнуватий, заради швидкої фінансової 

наживи погоджується на експеримент із заморожування мозку. Так як 

всі лаборанти захоплені новим челенджем в соцмережах, про експеримент 

забувають на 300 років, а згадавши, вирішують все-таки його закінчити. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108959 

Дата реєстрації авторського права 

 
26.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Грановська Вікторія Григорівна, Алєщенко Людмила Олександрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Херсонський державний аграрно-економічний університет 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Агротуризм як інструмент диверсифікації діяльності 

агроформувань» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У статті надано науково-теоретичне обґрунтування та розроблено 

рекомендації щодо впровадження агротуризму як ефективного напряму 

диверсифікації діяльності аграрних формувань. 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

108960 

Дата реєстрації авторського права 
 

26.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Карнаушенко Алла Сергіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

Херсонський державний аграрно-економічний університет 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 
 

 

Стаття «Проблеми розвитку молодіжного аграрного підприємництва в 

Україні» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Карнаушенко А. С. Проблеми розвитку молодіжного 

аграрного підприємництва в Україні // Сучасні тренди та перспективи 

логістики, маркетингу, збутової діяльності плодоовочівництва в епоху 

цифрових технологій : матеріали Міжнародної науково-практичної 

конференції, м. Херсон, 20-21 вересня 2019 р. ; за заг. ред. д. е. н., 

професора О.В. Аверчева. - Херсон : Видавничий дім «Гельветика». - 

2019. - С. 211-219. 
Анотація  

У статті розглядаються проблеми розвитку молодіжного підприємництва 

в Україні. Доведено, що в сучасному світі молодим людям не просто 

визначитися з діяльністю, якою в подальшому їм доведеться займатися. 

Ще складніше зважитись займатися підприємницькою діяльністю. 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

108961 

Дата реєстрації авторського права 

 
26.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Алєщенко Людмила Олександрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Херсонський державний аграрно-економічний університет 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 
 

 

Стаття «Прибуток як стратегічний інструмент розвитку молодіжного 

підприємництва в туристичному бізнесі» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У статті обґрунтовано прибуток як стратегічний інструмент розвитку 

молодіжного підприємництва в галузі туризму. Для реалізації соціально-
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економічної ролі об'єктів туристичної галузі створення дієвого економічного 

механізму на рівні регіонів і держави необхідно забезпечити прибутковість 

діяльності. 
 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108962 

Дата реєстрації авторського права 
 

26.10.2021 

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

 

Алєщенко Людмила Олександрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

Херсонський державний аграрно-економічний університет 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Стаття «Молодіжне підприємництво як фундамент розвиненої 

економічної інфраструктури» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Мета статті полягає в науково-теоретичному та методичному 

обґрунтуванні молодіжного підприємництва як однієї із основних 

складових ефективного розвитку економіки України. Для реалізації 

поставленої мети досліджено проблеми та перспективи бізнесу та 

надано пропозиції подальшого ефективного розвитку. 
 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108963 

Дата реєстрації авторського права 
 

26.10.2021 

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

 

Капліна Анастасія Іванівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

Херсонський державний аграрно-економічний університет 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Стаття «Молодіжне підприємництво: проблеми та шляхи їх вирішення» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

У статті розглянуто проблеми важливості залучення молоді у розвиток 

малого та середнього підприємництва. Орієнтація на створення умов 

підтримки молодих підприємців та необхідних гарантій їх діяльності 

буде сприяти самореалізації молодої людини. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

108964 

Дата реєстрації авторського права 

 
26.10.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Капліна Анастасія Іванівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Херсонський державний аграрно-економічний університет 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Молодіжне підприємництво - перспективний шанс для молоді» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У статті розглянуто проблеми важливості молодіжного підприємництва. 

Досліджується стан та особливості розвитку молодіжного підприємництва, 

етапи становлення, виявлено проблеми та визначено перспективи 

розвитку. Молодіжне підприємництво стає все більш і більш популярним 

сьогодні. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108965 

Дата реєстрації авторського права 

 
26.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Кирилов Юрій Євгенович, Крикунова Вікторія Миколаївна, Жосан 

Ганна Володимирівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Херсонський державний аграрно-економічний університет 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Брендинг території як інструмент стимулювання молодіжного 

підприємництва» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У статті обґрунтовано напрями, за якими брендинг території сприяє 

розвитку молодіжного підприємництва і забезпечує реалізацію його 

соціально-економічних функцій.  
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108966 

Дата реєстрації авторського права 

 
26.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Алєщенко Людмила Олександрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Херсонський державний аграрно-економічний університет 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір практичного характеру 
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Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «Agrotourism as a tool of Kherson region agricultural units 

diversification» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Алєщенко Л. О. Agrotourism as a tool of Kherson region 

agricultural units diversification // Innovative tools for socio-economic 

systems' development. - 2019. - Р. 189-198. 
Анотація  

 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

108967 

Дата реєстрації авторського права 

 
26.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Канцедал Наталія Анатоліївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір навчального характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір навчального характеру «Методологія 

наукових досліджень в обліку: Методичні вказівки для практичних 

робіт та самостійної роботи (для здобувачів ступеня вищої освіти 

«Бакалавр» зі спеціальності 071 Облік і оподаткування)» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Методичні вказівки орієнтовані на самореалізацію здобувачів ступеня 

вищої освіти «Бакалавр» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» у 

науковій сфері шляхом розв'язання логічно взаємопов'язаних завдань, 

що ґрунтуються на творчому осмисленні індивідуального науково-

дослідного завдання. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108968 

Дата реєстрації авторського права 
 

26.10.2021 

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

 

Куриленко Вікторія Едуардівна 

Повне ім'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 серіалу-докудрами «Шкіра як доказ» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Медичне розслідування лікарем-детективом цікавих станів та хвороб, 

що проявляються на шкірі людини і пов'язані з детективними 
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історіями пацієнтів. Встановити правильний діагноз вкрай важливо, 

адже від того залежить не тільки здоров'я людей, а і їх долі, репутація, 

стосунки.  
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108969 

Дата реєстрації авторського права 
 

26.10.2021 

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

 

Жосан Ганна Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

Херсонський державний аграрно-економічний університет 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Стаття «Адаптивний менеджмент і сталий розвиток: взаємозв'язок 

понять у контексті управління діяльністю підприємства в умовах 

невизначеності» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Цілями статті є: дослідження визначення понять «адаптація»/«адаптивність» 

та «стійкість»/«розвиток»; проведення аналізу даних понять; виділення 

ключових слів, що розкривають сутність понять «адаптація»/«адаптивність» 

та «стійкість»/«розвиток».  
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108970 

Дата реєстрації авторського права 
 

26.10.2021 

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

 

Грановська Вікторія Григорівна, Трусова Наталя Вікторівна, 

Крикунова Вікторія Миколаївна 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

Херсонський державний аграрно-економічний університет 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Стаття «Ринок туристичних послуг та поляризація туристичної 

системи» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

У статті розглядається ринок туристичних послуг, який визначає 

параметри сукупного значення субіндексів мезо- та місцевого ринків 

та популяризацію туристичної системи.  
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108971 

Дата реєстрації авторського права 

 
27.10.2021 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Краєва Оксана Анатоліївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Навчально-методичний посібник «Подолання кризи ідентичності 

підлітків: тренінговий курс» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Обґрунтовано апробовану авторську розробку тренінгової програми, 

яка покликана надати можливість вивчити свої психологічні 

особливості, зрозуміти свою ідентичність, розібратися стосовно 

ставлення інших людей до себе та вдало впоратися із кризовими 

аспектами ідентичності зазначеного вікового періоду. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108972 

Дата реєстрації авторського права 

 
27.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Ільїч Людмила Миколаївна, Акіліна 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) 

 

 

Підручник «Економіка праці та соціально-трудові відносини» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Підручник підготовлено відповідно до Стандартів ВО в галузі знань 07 

«Управління та адміністрування» та 05 «Соціальні та поведінкові науки». 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

108973 

Дата реєстрації авторського права 
 

27.10.2021 

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

 

 

Поліщук Валерій 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 «Від кризи 7 років до кризи входження в дорослість» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Визначено вікові інтервали та базову симптоматику вікових нормативних 

криз (криза 7 років, криза 13 років, криза 17 років, криза 23 років). 

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108974 

Дата реєстрації авторського права 

 
27.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Лігус Ольга Марківна 

Повне ім'я або 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 «Українська фортепіанна музика ХІХ - початку ХХ ст. у 

контексті європейського романтизму (жанрово-стильова динаміка)» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У монографії простежується динаміка українського романтизму на 

прикладі еволюції фортепіанних жанрів ХІХ - початку ХХ ст.: мазурки, 

вальсу, ноктюрна, елегії, пісні без слів та рапсодії. 

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108975 

Дата реєстрації авторського права 

 
28.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Калініна Марина 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 «Політичний PR» Том 1» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Калініна М. П. Політичний PR. Том 1. Історія та сучасний 

стан політичних комунікацій. Політичні комунікації та політичний 

медійний менеджмент. Навчальний посібник. - Київ : Інститут 

журналістики, 2021. - 196 с. - http://journlib.univ.kiev.ua/navch/politpr.pdf  
Анотація  

У посібнику надано основи сучасної політичної комунікації та сучасного 

політичного консультування. Основну увагу приділено дослідженню 

політичного медійного менеджменту. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108976 

Дата реєстрації авторського права 
 

28.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Зуєв 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 «Система обробки аварійних викликів «ЕСС» 

(«ЕСС») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Комп'ютерна програма «Система обробки аварійних викликів «ЕСС» 

використовується для виклику поліції, медичної допомоги та інших 

подібних служб і призначена для прийому і обробки екстрених викликів, 

що надходять від терміналів моделей Hikvision DS-PEA20-B та 

Hikvision DS-PEA2-21. 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

108977 

Дата реєстрації авторського права 

 
29.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Петровська Тетяна Валентинівна, Малиновський Андрій Ігорович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ ТА КОРЕКЦІЇ 

ПРОФЕСІЙНОГО ІМІДЖУ ТРЕНЕРА З ФУТБОЛУ» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Технологія формування та корекції професійного іміджу тренера з 

футболу містить модулі, вправи та методики для самоконтролю важливих 

якостей і характеристик тренера, що складають професійний імідж. 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

108978 

Дата реєстрації авторського права 
 

29.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Педченко Наталія Сергіївна, Стрілець Вікторія 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) 

 

 

Монографія «Бюджетний потенціал регіону: оцінка та перспективи 

розвитку» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Педченко Н. С., Стрілець В. Ю. Бюджетний потенціал 

регіону: оцінка та перспективи розвитку : монографія. - Полтава : 

ПУЕТ, 2014. - 220 с. 
Анотація  

Монографію присвячено поглибленню науково-методичних підходів 

та практичних механізмів формування бюджетного потенціалу регіону. 

На основі компаративного аналізу українського досвіду й зарубіжної 

практики акумулювання доходів місцевих бюджетів запропоновано 

напрями гармонізації механізму. 
 

 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

108979 

Дата реєстрації авторського права 

 
29.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Куян Юлія Олександрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір «Сюжет и сценарий шоу -проекта 

«Ферма (второй шанс)» («Ферма (второй шанс)») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Соціальний проєкт, який подарує другий шанс на повноцінне життя 

тим, хто опинився на самому дні. Для тих, хто втратив все, змушений 

жити на вулиці, для тих, хто зневірився і більше не бачить виходу. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

108980 

Дата реєстрації авторського права 
 

29.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Бублик Надія Сергіївна, Бойко Олексій Павлович, Гаркуша Аліна 

Григорівна, Захарко Андрій Володимирович, Здрок Олена Іванівна, 

Кіяниця Володимир Миколайович, Литвинов Валерій Валентинович, 

Рогальська Вікторія Вікторівна, Солдатенко Олена Анатоліївна, Первій 

Віта Юріївна, Федченко Володимир Михайлович, Черняк Наталія 

Петрівна 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру, фотографічний 

твір 
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Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір «Практикум «ПРАКТИКУМ ЗАВДАНЬ ДЛЯ 

КОМПЛЕКСНИХ ШТАБНИХ НАВЧАНЬ» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108981 

Дата реєстрації авторського права 

 
29.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Педченко Наталія Сергіївна, Кімуржий Марія Іванівна, Стрілець 

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) 

 

 

Монографія «СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПОТЕНЦІАЛОМ 

РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО 

ГОСПОДАРСТВА: ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ, ПРАКТИКА» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Монографію присвячено обґрунтуванню теоретико-методичних 

положень та розробленню практичних рекомендацій щодо вдосконалення 

управління потенціалом розвитку підприємств житлово-комунального 

господарства. 
 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

108982 

Дата реєстрації авторського права 

 
29.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Лялюк Алла Миколаївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Навчальний посібник «Маркетинг» 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Маркетинг : навч. посіб. / Лялюк Алла Миколаївна. - 

Вид. 2-ге, доповн. та змін. - Луцьк : Вежа-Друк, 2018. - 300 с. 
Анотація  

У виданні розкрито сутність маркетингу; багато уваги приділено 

маркетинговим стратегіям; охоплено питання, пов'язані з розробкою 

маркетингового плану на підприємстві. Рекомендовано студентам 
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спеціальностей 051 «Економіка», 071 «Облік та оподаткування»,  

072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 «Менеджмент», 

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108983 

Дата реєстрації авторського права 
 

29.10.2021 

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

 

Присяжнюк Олена Віталіївна, Близнюкова Олена Миколаївна, 

Мельничук Ірина 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) 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «Особливості 

використання інструментів ІКТ для дослідження і профілактики 

кібербулінгу в юнацькому віці» («ІКТ дослідження кібербулінгу») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Присяжнюк О. В. Особливості використання 

інструментів ІКТ для дослідження і профілактики кібербулінгу в 

юнацькому віці // Інформаційні технології і засоби навчання. - 2021. - 

№ 3. - С. 339-352. 
Анотація  

У статті проаналізовано можливості ІКТ для дослідження кібербулінгу. 

Описано інформаційну модель та контентне наповнення віртуальної 

лабораторії дослідження та профілактики кібербулінгу в юнацькому віці. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108984 

Дата реєстрації авторського права 
 

29.10.2021 

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

 

Дроговоз Наталія Анатоліївна, Присяжнюк Олена Віталіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «Лабораторний 

практикум з курсу «Програмування засобами Delphi» навчально-

методичний посібник» («лаб прак програм делфі») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Дроговоз Н. А., Присяжнюк О. В. Лабораторний 

практикум з курсу «Програмування засобами Delphi» навчально-

методичний посібник. - Кіровоград : КДПУ ім. В. Винниченка, 2016. - 46 с. 
Анотація  

Посібник містить відомості по розробці додатків різного характеру та 

рівня складності в середовищі візуального програмування Delphi, надає 

лаконічний, структурний матеріал, необхідний для засвоєння Delphi в 

процесі виконання лабораторних робіт. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108985 

Дата реєстрації авторського права 
 

29.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Рекуненко Ігор Іванович, Мордань Євгенія Юріївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Стаття «Науково-методичні засади формування моделі раннього 

оповіщення банківської кризи» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Рекуненко І. І., Мордань Є. Ю. Науково-методичні 

засади формування моделі раннього оповіщення банківської кризи // 

Economic journal Odessa polytechnic university. - 2018. - № 2. - Р. 77-84. 
Анотація  

У статті представлено науково-методичний підхід до формування 

моделі раннього оповіщення банківської кризи (РОК-модель) як 

необхідного елемента прогнозної складової системи державного 

регулювання банківської системи. 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108986 

Дата реєстрації авторського права 
 

29.10.2021 

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 «Українська національна ідея на вирішальних етапах розвитку 

українського суспільства» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108987 

Дата реєстрації авторського права 
 

29.10.2021 

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

 

Петрочко Жанна 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 «Специфіка тренінгових технологій національно-патріотичного 

виховання для лідерів учнівського самоврядування» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Петрочко Ж. Специфіка тренінгових технологій 

національно-патріотичного виховання для лідерів учнівського 

самоврядування // Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та 

учнівської молоді. - 2018. - Вип. 22. - С. 227-240.  
Анотація  

Окреслено роль учнівського самоврядування у національно-

патріотичному вихованні дітей. Розкрито особливості побудови і 

проведення циклу тренінгових занять з національно-патріотичного 

виховання. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108988 

Дата реєстрації авторського права 
 

29.10.2021 

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

 

Петрочко Жанна Василівна, Денисюк Олена Миколаївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Стаття «Розуміння майбутніми соціальними працівниками та 

соціальними педагогами сутності та особливостей процесу 

деінституціалізації» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Жанна Петрочко, Олена Денисюк. Розуміння 

майбутніми соціальними працівниками та соціальними педагогами 

сутності та особливостей процесу деінституціалізації // Професійна 

освіта: методологія, теорія та технології. - 2020. - Вип. 11. - С. 194-213. 
Анотація  

Стаття присвячена проблемі готовності майбутніх соціальних 

працівників і соціальних педагогів до процесу деінституціалізації. 

Мета статті - проаналізувати розуміння студентами - майбутніми 

соціальними працівниками і соціальними педагогами - сутності та 

особливості деінституалізації в Україні. 
 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

108989 

Дата реєстрації авторського права 
 

29.10.2021 

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

 

Казак Оксана Олексіївна, Обелець Тетяна Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття «NEW INDUSTRIAL POLICY IN CENTRAL AND EASTERN 

EUROPE: DEVELOPMENT'S EXPERIENCE AND CONCLUSIONS 

FOR UKRAINE» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Kazak O., Obelets T. NEW INDUSTRIAL POLICY IN 

CENTRAL AND EASTERN EUROPE: DEVELOPMENT'S EXPERIENCE 

AND CONCLUSIONS FOR UKRAINE // ІНВЕСТИЦІЇ: ПРАКТИКА ТА 

ДОСВІД. - 2020. - № 5. - С. 29-37. 
Анотація  

У статті проаналізовано досвід індустріальної політики успішних 

країн регіону Центральної та Східної Європи, запропоновано активне 

залучення малих та середніх підприємств до експортної діяльності, 

використання досвіду Угорщини, Польщі, Чехії щодо створення 

розгалуженої мережі індустріальних парків. 
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108990 

Дата реєстрації авторського права 

 
29.10.2021 

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

 

 

Казак Оксана Олексіївна, Обелець Тетяна Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Стаття «DETERMINANTS OF INVESTMENT SPHERE 

DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF THE MODERN ECONOMIC 

PARADIGM» 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Oksana Kazak, Tetyana Obelets. DETERMINANTS OF 

INVESTMENT SPHERE DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF THE 

MODERN ECONOMIC PARADIGM // Baltic Journal of Economic Studies. - 

2015. - Vol. 5, № 5. - Р. 54-60. 
Анотація  

В статті висвітлено сучасну парадигму глобалізаційного, економічного 

середовища, важливість залучення інвестицій та реалізації конкретної 

національної промислової політики як одного із ключових факторів 

розвитку. 
 

 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

108991 

Дата реєстрації авторського права 

 
29.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 

 

 

Ялосоветський Ігор Андрійович, Миськів Богдан Теодозійович, Ігін 

Олег Альбертович, Скочинський Роман Миколайович, Завгороднєв 

Валентин Валерійович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Програміка» 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «Електронний кабінет системи фінансового 

моніторингу, який є складовою веб-порталу Державної служби фінансового 

моніторингу України» 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Розроблена програма забезпечує через мережу Інтернет: отримання 

суб'єктами інформації відповідно до законодавства; завантаження, 

заповнення та відправку в електронному вигляді суб'єктами фінансового 

моніторингу форм, заяв, запитів та інших документів тощо. 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

108992 

Дата реєстрації авторського права 
 

29.10.2021 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення «Анонімно» 
 

 

Романенко Кирило Георгійович, Науменко Роман Олександрович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «ІТ ЕСКОРТ» 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 
 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 
 

 

Комп'ютерна програма «Інформаційна система автоматизації обліку 

та керування будівництвом, ремонтами та обслуговуванням доріг та 

придорожньої інфраструктури» під назвою «Інтерактивна система 

керування даними Роадворкс» («Інтерактивна система керування 

даними Роадворкс», «Роадворкс», «Roadworks») 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Дозволяє вносити, керувати та відображати у вигляді інтерактивної 

карти та інтерактивної таблиці дані стосовно будівництва, ремонту та 

утримання доріг загального і місцевого призначення та придорожньої 

інфраструктури. 
 

 
 

 
 

 



ВІДОМОСТІ ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ДОГОВОРІВ,  
ЯКІ СТОСУЮТЬСЯ ПРАВА АВТОРА НА ТВІР 

 
 

557 

 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору 
 

 

Макоїд Світлана Русланівна 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Збірка творів образотворчого мистецтва «Пазли-Казки» 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Складений твір, твір образотворчого мистецтва 

Номер реєстрації договору 6312 

 
Дата реєстрації договору 

 
01.09.2021 

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  

 

 

Макоїд Світлана Русланівна - Сивак Олександр Вячеславович 

 

 
 
 

 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору 
 

 

Муха Ольга Ігорівна, Клочник Надія Миколаївна 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру «Стандарти 

операційних структур (СОП) лінії психологічної підтримки 

всеукраїнського кол-центру для онкопацієнтів та їх близьких» 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Номер реєстрації договору 6313 

 
Дата реєстрації договору 
 

01.09.2021 

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  

 

 

Муха Ольга Ігорівна, Клочник Надія Миколаївна - Громадська 

організація «ФОНД ЯНІНИ СОКОЛОВОЇ» 

 

 
 
 

 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 
 

 

Гелич Микола Юрійович, Хомицький Тарас Григорович, Василенко 

Андрій Сергійович, Борун Євгеній Вікторович, Денисенко Андрій 

Андрійович, Луценко Дмитро Олексійович, Коростель Владислав 

Сергійович, Біца Роман Сергійович, Курганов Антон Андрійович, 

Бабюк Наталія Петрівна, Валовина Анастасія Олексіївна, Черепкова 

Олена Павлівна, Нещебна Аліна Ігорівна, Прокопенко Богдан 

Васильович, Гавриш Вікторія Максимівна, Ковбель Лариса Анатоліївна, 

Коршун Олександр Євгенович, Павловський Костянтин Євгенович, 

Романенко Денис Ігорович, Гусенко Олександр Русланович, Сажин 

Олександр Миколайович, Скавронська Анна Ігорівна 
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Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Збірка комп'ютерних програм «SAGAX DIGITAL PLATFORM» 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма, складений твір 

Номер реєстрації договору 6314 

 
Дата реєстрації договору 

 
02.09.2021 

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  

 

 

Гелич Микола Юрійович, Хомицький Тарас Григорович, Василенко 

Андрій Сергійович, Борун Євгеній Вікторович, Денисенко Андрій 

Андрійович, Луценко Дмитро Олексійович, Коростель Владислав 

Сергійович, Біца Роман Сергійович, Курганов Антон Андрійович, 

Бабюк Наталія Петрівна, Валовина Анастасія Олексіївна, Черепкова 

Олена Павлівна, Нещебна Аліна Ігорівна, Прокопенко Богдан 

Васильович, Гавриш Вікторія Максимівна, Ковбель Лариса Анатоліївна, 

Коршун Олександр Євгенович, Павловський Костянтин Євгенович, 

Романенко Денис Ігорович, Гусенко Олександр Русланович, Сажин 

Олександр Миколайович, Скавронська Анна Ігорівна - Товариство з 

обмеженою відповідальністю «САГЕКС» 

 

 
 
 

 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору 
 

 

Полубенцев Володимир Валентинович, Коломієць Сергій 

Володимирович, Дроздік Володимир Володимирович, Сверидюк 

Костянтин Костянтинович 
Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 
 

 

Комп'ютерна програма «ПРОГРАМНИЙ ПРОДУКТ ПРРО «SIZIF» 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Номер реєстрації договору 6318 

 
Дата реєстрації договору 

 
07.09.2021 

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  

 

 

Полубенцев Володимир Валентинович, Коломієць Сергій 

Володимирович, Дроздік Володимир Володимирович, Сверидюк 

Костянтин Костянтинович - Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Пейбокс» 

 

 
 

 
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору 

 

 

Бурега Назар Васильович 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Твір образотворчого мистецтва «LEVKIVSKYI ESTATE» 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Твір образотворчого мистецтва 
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Номер реєстрації договору 6319 

 
Дата реєстрації договору 

 
07.09.2021 

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  

 

 

Бурега Назар Васильович - Левківська Юлія Анатоліївна 

 

 
 

 
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 

 

 

Байбаков Антон Георгійович, Іващенко Віктор Юрійович, Іваненко 

Сергій Григорович, Ушаков Євген Романович, Нідураєв Богдан 

Олексійович, Кучер Яніна Володимирівна, Головьошкін Олег 

Миколайович, Банніков Іван Леонідович, Щур Олександр 

Володимирович 
Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Аудіовізуальний твір «Побачення у Вегасі» 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Аудіовізуальний твір 

Номер реєстрації договору 6320 

 
Дата реєстрації договору 
 

07.09.2021 

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  

 

 

Байбаков Антон Георгійович, Іващенко Віктор Юрійович, Іваненко 

Сергій Григорович, Ушаков Євген Романович, Нідураєв Богдан 

Олексійович, Кучер Яніна Володимирівна, Головьошкін Олег 

Миколайович, Банніков Іван Леонідович, Щур Олександр 

Володимирович - Товариство з обмеженою відповідальністю  

«ГОУ ПРОДАКШН» 

 

 
 
 

 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 
 

 

Продан Олександр Вікторович 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Ілюстрації до літературного твору під назвою «Предтеча» 

(оригінальна назва російською мовою - «Предтеча») 
Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Твір образотворчого мистецтва 

Номер реєстрації договору 6324 

 
Дата реєстрації договору 
 

07.09.2021 

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  

 

 

Продан Олександр Вікторович - Прогнімак Олександр 

Володимирович 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору 

 

 

Бондар Євген Вікторович 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «Система моніторингу наявності товарів на 

полках торговельної мережі» 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 
 

 

Комп'ютерна програма 

Номер реєстрації договору 6325 

 
Дата реєстрації договору 
 

08.09.2021 

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  

 

 

Бондар Євген Вікторович - Синєгуб Петро Сергійович 

 

 
 
 

 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 
 

 

Максімов Максим Анатолійович 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Комп'ютерна програма «KLR BUS SYSTEM (КЛР БАС СІСТЕМ)» 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Номер реєстрації договору 6326 

 
Дата реєстрації договору 
 

08.09.2021 

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  

 

 

Максімов Максим Анатолійович - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КЛР ЮА» 

 

 
 
 

 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 
 

 

Боровська Олена Миколаївна, Дніпровський Дмитро Олексійович, 

Сініцин Ігор Петрович 
Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Комп'ютерна програма «Смарт Шлюз.01» («ШЛЮЗ») 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Комп'ютерна програма 

Номер реєстрації договору 6327 

 
Дата реєстрації договору 
 

13.09.2021 

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 «ДАТА МЕНЕДЖМЕНТ 

АЙ ЖДІ» - Товариство з обмеженою відповідальністю «АЙКЮЖН ІТ» 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору 

 

 

Гичка Юрій Сергійович, Поліщук Сергій Васильович, Дубас Андрій 

Степанович, Казмірук Ольга Анатоліївна, Плетюк Людмила 

Михайлівна, Чорнобай Любов Іванівна, Касаткіна Жанна Феофанівна, 

Хворостецька Зоряна Іванівна, Сорока Світлана Дмитрівна, 

Шаповалова Наталія Ярославівна, Кривіцька Марія Іванівна 
Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Твір графічного дизайну «Логотип Центру надання соціальних 

послуг Почаївської міської ради» («Логотип ЦНСП») 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 
 

 

Ілюстрація, твір образотворчого мистецтва 

Номер реєстрації договору 6328 

 
Дата реєстрації договору 
 

13.09.2021 

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  

 

 

Гичка Юрій Сергійович, Поліщук Сергій Васильович, Дубас Андрій 

Степанович, Казмірук Ольга Анатоліївна, Плетюк Людмила 

Михайлівна, Чорнобай Любов Іванівна, Касаткіна Жанна Феофанівна, 

Хворостецька Зоряна Іванівна, Сорока Світлана Дмитрівна, 

Шаповалова Наталія Ярославівна, Кривіцька Марія Іванівна - 

Центр надання соціальних послуг Почаївської міської ради 

 

 
 
 

 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору 
 

 

Максименко Євген Ігорович 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 
 

 

Комп'ютерна програма «Геоінформаційна система розвідки і 

координації на полі бою «КомБат» v 3.6» (ГІС «КомБат») 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма, похідний твір 

Номер реєстрації договору 6333 

 
Дата реєстрації договору 

 
13.09.2021 

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 «Стар Віжн» - Максименко 

Євген Ігорович 

 

 
 

 
 

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 DxxxGxxx/xxxBWLrug-Dt6. Технические условия на 

поставку ТУ У ВАРТА-GR.001-95» («ТУ У ВАРТА-GR.001-95») 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Креслення, літературний письмовий твір технічного характеру 
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Номер реєстрації договору 6334 

 
Дата реєстрації договору 
 

13.09.2021 

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 
 

 

Борщ Ростислав Миколайович 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Комп'ютерна програма «Life in Our Hands» версії 2.3» 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Комп'ютерна програма 

Номер реєстрації договору 6335 

 
Дата реєстрації договору 
 

14.09.2021 

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  

 

 

Борщ Ростислав Миколайович - Товариство з обмеженою 

відповідальністю «ЕВІКА» 

 

 
 

 
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 
 

 

Іванов Євген Олександрович, Лебедєв Михайло Сергійович 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Комп'ютерна програма «НАSGAS Traders» 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Комп'ютерна програма 

Номер реєстрації договору 6336 

 
Дата реєстрації договору 
 

14.09.2021 

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  

 

 

Спільне підприємство «Радміртех» у формі товариства з обмеженою 

відповідальністю - Товариство з обмеженою відповідальністю  

«РТ-КЛЕВЕР» 

 

 
 
 

 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 
 

 

Кравчук Світлана Леонідівна, Травінський Богдан Леонідович, 

Безкровний Андрій Юрійович, Катрук Роман Станіславович 
Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Музичний твір з текстом «Пісня «Вася» 
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Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Музичний твір з текстом 

Номер реєстрації договору 6337 

 
Дата реєстрації договору 
 

15.09.2021 

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  

 

 

Кравчук Світлана Леонідівна, Травінський Богдан Леонідович, 

Безкровний Андрій Юрійович, Катрук Роман Станіславович - 

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕЙ БІ СТОРІ ПРОДАКШН» 
 

 
 

 
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 
 

 

Смола Василь Павлович, Смола Наталія Олександрівна 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Літературний письмовий твір (книга) психологічного характеру 

«Рейки - возможности без границ» 
Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір 

Номер реєстрації договору 6338 

 
Дата реєстрації договору 
 

16.09.2021 

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  

 

 

Смола Василь Павлович - Смола Наталія Олександрівна 
 

 
 
 

 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 
 

 

Смола Василь Павлович 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Літературний письмовий твір (книга) белетристичного характеру 

«По образу и подобию» 
Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір белетристичного характеру 

Номер реєстрації договору 6339 

 
Дата реєстрації договору 
 

16.09.2021 

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  

 

 

Смола Василь Павлович - Смола Наталія Олександрівна 
 

 
 
 

 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 

 

 

Смола Василь Павлович, Смола Наталія Олександрівна 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір (книга) психологічного характеру 

«Рейки - разум Бога» 
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Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 

Номер реєстрації договору 6340 

 
Дата реєстрації договору 

 
16.09.2021 

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  

 

 

Смола Василь Павлович - Смола Наталія Олександрівна 

 

 
 
 

 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 
 

 

Смола Василь Павлович 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Літературний письмовий твір (книга) психологічного характеру 

«Маски судьбы» 
Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір 

Номер реєстрації договору 6341 

 
Дата реєстрації договору 
 

16.09.2021 

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  

 

 

Смола Василь Павлович - Смола Наталія Олександрівна 

 

 
 
 

 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 
 

 

Базарнов Ігор Євгенович 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Комп'ютерна програма «MedBook» 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Комп'ютерна програма 

Номер реєстрації договору 6342 

 
Дата реєстрації договору 
 

17.09.2021 

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  

 

 

Базарнов Ігор Євгенович - ПРОФАРМА Інтернешнл Трейдінг 

Лімітед (PROPHARMA International Trading Limited) 

 

 
 
 

 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 
 

 

Іщенко Денис Іванович, Коноваленко Віталій Вікторович, 

Сальнікова Світлана Андріївна 
Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «Аналітичні звіти до ПЗ Oracle E-Business Suite» 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 67, 2021 

 

565 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Номер реєстрації договору 6343 

 
Дата реєстрації договору 

 
20.09.2021 

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  

 

 

Іщенко Денис Іванович, Коноваленко Віталій Вікторович, Сальнікова 

Світлана Андріївна - Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Паблік Софт» 

 

 
 

 
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору 

 

 

Боровик Віктор Іванович, Єлісєєв Максим Юрійович 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «AgroOnline 1.0» 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Номер реєстрації договору 6344 

 
Дата реєстрації договору 

 
21.09.2021 

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  

 

 

Боровик Віктор Іванович, Єлісєєв Максим Юрійович - Товариство з 

обмеженою відповідальністю «АГРО ОНЛАЙН» 

 

 
 
 

 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору 

 

 

Духанін Олександр Миколайович, Цирульнікова Анна Павлівна, 

Галенко Ігор Васильович, Захарченко Вікторія Вікторівна 
Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «RezOn Universal» 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Номер реєстрації договору 6345 

 
Дата реєстрації договору 

 
22.09.2021 

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  

 

 

Духанін Олександр Миколайович, Цирульнікова Анна Павлівна, 

Галенко Ігор Васильович, Захарченко Вікторія Вікторівна - 

Товариство з обмеженою відповідальністю «КОНТЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ 

СОЛЮШНС» 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору 

 

 

Петрів Христина Іванівна 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Пісня «Причарувала» 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Музичний твір з текстом 

Номер реєстрації договору 6346 

 
Дата реєстрації договору 

 
23.09.2021 

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  

 

 

Петрів Христина Іванівна - Яромій Мар'яна Вячеславівна 

 

 
 

 
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору 

 

 

Мазурчак Роман Ярославович 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Пісня «Просто» 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Музичний твір з текстом 

Номер реєстрації договору 6347 

 
Дата реєстрації договору 

 
23.09.2021 

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  

 

 

Мазурчак Роман Ярославович - Яромій Мар'яна Вячеславівна 

 

 
 

 
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору 

 

 

Мазурчак Роман Ярославович 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Пісня «Зависимость» 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Музичний твір з текстом 

Номер реєстрації договору 6348 

 
Дата реєстрації договору 

 
23.09.2021 

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  

 

 

Мазурчак Роман Ярославович - Яромій Мар'яна Вячеславівна 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору 

 

 

Беззуб Євгеній Олександрович 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «СЕПАРАТОР АЕРОДИНАМІЧНИЙ СС-12» 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Номер реєстрації договору 6349 

 
Дата реєстрації договору 

 
29.09.2021 

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  

 

 

Беззуб Євгеній Олександрович - Товариство з обмеженою 

відповідальністю науково-виробниче об'єднання «Сортувальні 

машини» 

 

 
 

 
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору 

 

 

Дудник Роман Павлович, Іванов Валерій Іванович, Гаврилов Руслан 

Васильович 
Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Складений твір «Проект твору архітектури «Реконструкція з добудовою 

павільйону для автомобілів ЕМД відділення невідкладних станів та 

влаштування навісу над центральним входом головного корпусу 

Комунального підприємства «1-а міська клінічна лікарня Полтавської 

міської ради» по вул. Олеся Гончара, 27А» (Стадія Ескізний проект»)» 
Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Креслення, літературний письмовий твір, складений твір, твір 

архітектури, фотографічний твір 

Номер реєстрації договору 6350 

 
Дата реєстрації договору 
 

30.09.2021 

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  

 

 

Дудник Роман Павлович, Іванов Валерій Іванович - Гаврилов 

Руслан Васильович 

 
 
 
 

 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 
 

 

Грибенніков Владислав Андрійович 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Комп'ютерна програма «Система оброблення замовлень та 

автоматизації електронного документообігу «JUST.DOMER» 

(«JUST.DOMER») 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Номер реєстрації договору 6351 

 
Дата реєстрації договору 

 
30.09.2021 
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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  

 

 

Грибенніков Владислав Андрійович - Товариство з обмеженою 

відповідальністю «ТЕХПІДТРИМКА-ФМ» 

 

 
 
 

 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору 

 

 

Барченко Наталія Леонідівна, Кальченко Вадим Володимирович, 

Татарінов Вадим Русланович, Ободяк Віктор Корнелійович 
Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «Мережева система моніторингу 

підключення/відключення носіїв інформації» 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Номер реєстрації договору 6352 

 
Дата реєстрації договору 

 
30.09.2021 

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  

 

 

Барченко Наталія Леонідівна, Кальченко Вадим Володимирович, 

Татарінов Вадим Русланович, Ободяк Віктор Корнелійович - Сумський 

державний університет 

 

 
 
 

 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 
 

 

Гонтаренко Юлія Миколаївна 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Твори образотворчого мистецтва «Ілюстрації до «Книги про молитву 

Святого Розарія» («llustrations for the book about the Prayer Holy Rosary»)  
Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Складений твір, твір образотворчого мистецтва 

Номер реєстрації договору 6353 

 
Дата реєстрації договору 
 

01.10.2021 

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  

 

 

Гонтаренко Юлія Миколаївна - Еллерт-Ашур Юлія 

 

 
 
 

 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 
 

 

Коновалов Ігор Петрович 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Комп'ютерна програма «Система автоматизованого проектування 

карт розкрою і керуючих програм «Інтех Розкрій» 
Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 67, 2021 

 

569 

Номер реєстрації договору 6354 

 
Дата реєстрації договору 
 

05.10.2021 

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  

 

 

Коновалов Ігор Петрович - Науково-Виробниче Підприємство 

«Інтех» (Товариство з обмеженою відповідальністю) 
 

 
 

 
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 
 

 

Недоспасов Ігор Юрійович 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Комп'ютерна програма «НоваСиС Теплопостачання/NovaSуs 

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

 

Комп'ютерна програма 

Номер реєстрації договору 6355 

 
Дата реєстрації договору 
 

05.10.2021 

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  

 

 

Недоспасов Ігор Юрійович - Акціонерне товариство «Закритий 

недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд 

«НЬЮ ІНВЕСТ КАПІТАЛ» 
 

 
 
 

 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 
 

 

Недоспасов Ігор Юрійович 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Комп'ютерна програма «НоваСиС/NovaSуs» 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Комп'ютерна програма 

Номер реєстрації договору 6356 

 
Дата реєстрації договору 
 

05.10.2021 

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  

 

 

Недоспасов Ігор Юрійович - Акціонерне товариство «Закритий 

недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд 

«НЬЮ ІНВЕСТ КАПІТАЛ» 
 

 
 

 
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 

 

 

Недоспасов Ігор Юрійович 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «НоваСиС Корпорація/NovaSуs Corporation» 
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Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Номер реєстрації договору 6357 

 
Дата реєстрації договору 

 
05.10.2021 

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  

 

 

Недоспасов Ігор Юрійович - Акціонерне товариство «Закритий 

недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд 

«НЬЮ ІНВЕСТ КАПІТАЛ» 

 

 
 

 
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору 

 

 

Недоспасов Ігор Юрійович 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «НоваСиС Побуту/NovaSуs EnergySale» 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Номер реєстрації договору 6358 

 
Дата реєстрації договору 

 
05.10.2021 

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  

 

 

Недоспасов Ігор Юрійович - Акціонерне товариство «Закритий 

недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд 

«НЬЮ ІНВЕСТ КАПІТАЛ» 

 

 
 

 
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору 

 

 

Гузенко Дмитро Федорович 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «Автоматизована система «ETG 

FORECAST» 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Номер реєстрації договору 6359 

 
Дата реєстрації договору 

 
05.10.2021 

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  

 

 

Гузенко Дмитро Федорович - Товариство з обмеженою відповідальністю 

«ЕНЕРДЖІ ТРЕЙД ГРУП» 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 
 

 

Гарєлін Вячеслав Олександрович 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Комп'ютерна програма «OMS-VR Maritime Trainer» 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Комп'ютерна програма 

Номер реєстрації договору 6360 

 
Дата реєстрації договору 
 

05.10.2021 

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  

 

 

Гарєлін Вячеслав Олександрович - Товариство з обмеженою 

відповідальністю «ОПТІМУМ МАРІТАЙМ СОЛЮШЕНС (УКРАЇНА)» 

 

 
 
 

 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 
 

 

Панченко Михайло Сергійович 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

  

Розгорнутий cинопсис повнометражного ігрового художнього фільму 

«F.O.M.O.»/«Ф.О.М.О.» 
Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір, створений для кіно 

Номер реєстрації договору 6361 

 
Дата реєстрації договору 
 

05.10.2021 

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  

 

 

Панченко Михайло Сергійович - Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Меллівора Студія» 

 

 
 
 

 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 
 

 

Космодем'янський Дмитро Олександрович 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

  

Музичні твори з текстом «Я уйду», «Нет никого» 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Музичний твір з текстом, складений твір 

Номер реєстрації договору 6365 

 
Дата реєстрації договору 
 

07.10.2021 

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  

 

 

Космодем'янський Дмитро Олександрович - Семенков Єгор 

Олександрович 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору 

 

 

Юрченко Дарія Олександрівна, Торгашова Марія Валеріївна, 

Бородіна Валерія Вадимівна 
Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Складений твір «Планер «OH MY BIG PLAN Lifestyle Edition» 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір, складений твір 

Номер реєстрації договору 6366 

 
Дата реєстрації договору 
 

07.10.2021 

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  

 

 

Юрченко Дарія Олександрівна, Торгашова Марія Валеріївна - 

Бородіна Валерія Вадимівна 

 

 
 

 
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 
 

 

Юрченко Дарія Олександрівна, Торгашова Марія Валеріївна, 

Бородіна Валерія Вадимівна 
Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

  

Складений твір «Планер «OH MY BIG PLAN Business Edition» 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір, складений твір 

Номер реєстрації договору 6367 

 
Дата реєстрації договору 
 

07.10.2021 

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  

 

 

Юрченко Дарія Олександрівна, Торгашова Марія Валеріївна - 

Бородіна Валерія Вадимівна 

 

 
 
 

 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 
 

 

Комар Катерина Едуардівна 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Музичний твір з текстом «Мій лід» 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Музичний твір з текстом 

Номер реєстрації договору 6368 

 
Дата реєстрації договору 
 

13.10.2021 

Вид договору Договір про передачу виключного права на використання твору 

 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 
особи (осіб), сторін договору  

 

 

Комар Катерина Едуардівна - Горошко Дар'я Ігорівна 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору 

 

 

Комар Катерина Едуардівна 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Музичний твір з текстом «Крила душі» 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Музичний твір з текстом 

Номер реєстрації договору 6369 

 
Дата реєстрації договору 

 
13.10.2021 

Вид договору Договір про передачу виключного права на використання твору 

 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  

 

 

Комар Катерина Едуардівна - Горошко Дар'я Ігорівна 

 

 
 
 

 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору 

 

 

Комар Катерина Едуардівна 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Музичний твір з текстом «M.O.D.EL» 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Музичний твір з текстом 

Номер реєстрації договору 6370 

 
Дата реєстрації договору 

 
13.10.2021 

Вид договору Договір про передачу виключного права на використання твору 

 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  

 

 

Комар Катерина Едуардівна - Горошко Дар'я Ігорівна 

 

 
 

 
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору 

 

 

Горпинич Людмила Станіславівна, Кучинська Валерія Анатоліївна 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Сценарій «Маргаритка - квітка дика» 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір, створений для кіно 

Номер реєстрації договору 6371 

 
Дата реєстрації договору 

 
18.10.2021 

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  

 

 

Горпинич Людмила Станіславівна, Кучинська Валерія Анатоліївна - 

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕВОС ФІЛЬМ» 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору 

 

 

Архипов Олексій Сергійович 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

  

Збірка творів образотворчого мистецтва «Персонажи к игре «Мафия» 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Складений твір, твір образотворчого мистецтва 

Номер реєстрації договору 6372 

 
Дата реєстрації договору 

 
18.10.2021 

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  

 

 

Архипов Олексій Сергійович (Архипов Алексей Сергеевич) - 

МАФІА ВОРЛД ГАМЕ ІНК. (MAFIA WORLD GAME IHC.), 

Общєство с огранічєнной отвєтствєнностью «МАФІЯ ВОРЛД 

ГЄЙМ» (Общество с ограниченной ответственностью «МАФИЯ 

ВОРЛД ГЕЙМ») 

 

 
 

 
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору 

 

 

Білоконь Анна Володимирівна 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Збірка графічних зображень «Иллюстрации к новогоднему квесту» 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Складений твір, твір образотворчого мистецтва 

Номер реєстрації договору 6373 

 
Дата реєстрації договору 

 
18.10.2021 

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  

 

 

Білоконь Анна Володимирівна - Шкляренко Денис Валерійович 

 

 
 
 

 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору 

 

 

Бабюк Наталія Петрівна, Біца Роман Сергійович, Грищенко Анна 

Романівна, Галич Микола Юрійович, Василенко Андрій Сергійович, 

Денисенко Андрій Андрійович, Коростель Владислав Сергійович, 

Хомицький Тарас Григорович 
Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «Sagacity Digital Platform» («Sagacity Insurance») 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Номер реєстрації договору 6374 

 
Дата реєстрації договору 

 
21.10.2021 

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  

 

 

Бабюк Наталія Петрівна, Біца Роман Сергійович, Грищенко Анна 

Романівна, Галич Микола Юрійович, Василенко Андрій Сергійович, 

Денисенко Андрій Андрійович, Коростель Владислав Сергійович, 

Хомицький Тарас Григорович - Товариство з обмеженою 

відповідальністю «САГЕКС» 

 

 
 

 
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору 

 

 

Солтисюк Олег Віталійович 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «Автоматизоване робоче місце 

вантажовідправника з оформлення та обробки перевізних документів 

на перевезення вантажів залізничним транспортом України» 
Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Номер реєстрації договору 6375 

 
Дата реєстрації договору 

 
22.10.2021 

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 «КПД-УЗ» - Товариство з 

обмеженою відповідальністю «ТМСофт» 

 

 
 

 
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 
 

 

Солтисюк Олег Віталійович 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Комп'ютерна програма «Сервер модуля узгодження інформаційного 

обміну з автоматизованою системою «Клієнт УЗ» (Сервер модуля 

узгодження)» 
Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Комп'ютерна програма 

Номер реєстрації договору 6376 

 
Дата реєстрації договору 
 

22.10.2021 

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 «КПД-УЗ» - Товариство з 

обмеженою відповідальністю «ТМСофт» 

 

 
 

 
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 

 

 

Жур Віталій Миколайович 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Твір образотворчого мистецтва «VONA ЦЕНТР КРАСИ» 
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Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Твір образотворчого мистецтва 

Номер реєстрації договору 6377 

 
Дата реєстрації договору 
 

22.10.2021 

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  

 

 

Жур Віталій Миколайович - Микулик Іванна Володимирівна 
 

 
 
 

 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 
 

 

Удовенко Віктор Федорович 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Текст пісні «Кривий Ріг - моє місто» 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір (поезія) 

Номер реєстрації договору 6378 

 
Дата реєстрації договору 
 

22.10.2021 

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  

 

 

Удовенко Віктор Федорович - Криворізька міська рада 
 

 
 

 
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 
 

 

Гергель Ігор Андрійович, Бровченко Дмитро Валерійович 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Комп'ютерна програма «Програмне забезпечення перетворення 

управляючого сигналу з вибірковістю каналів S-Bus Program» 
Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Комп'ютерна програма 

Номер реєстрації договору 6379 

 
Дата реєстрації договору 
 

22.10.2021 

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  

 

 

Гергель Ігор Андрійович, Бровченко Дмитро Валерійович - 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Безпілотні технології» 

 

 
 
 

 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 
 

 

Кортунов В'ячеслав Іванович, Гергель Ігор Андрійович, Бровченко 

Дмитро Валерійович, Маркевич Ярослав Володимирович 
Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «Програмне забезпечення станції управління 

та контролю UAV Control Station P3DS» 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 67, 2021 

 

577 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Номер реєстрації договору 6380 

 
Дата реєстрації договору 

 
22.10.2021 

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  

 

 

Кортунов В'ячеслав Іванович, Гергель Ігор Андрійович, Бровченко 

Дмитро Валерійович, Маркевич Ярослав Володимирович - 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Безпілотні технології» 

 
 
 

 
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору 

 

 

Куріненко Володимир Леонідович, Смірнов Олександр Юрійович, 

Фокас Ольга Андріївна 
Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма «Інформаційно-аналітична система закладів 

охорони здоров'я «Електронна лікарня 2.0» 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Номер реєстрації договору 6381 

 
Дата реєстрації договору 

 
22.10.2021 

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 «А5 СОЛЮШНЗ» 

 
 
 

 
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору 

 

 

Гармаш Сергій Анатолійович 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Збірка творів образотворчого мистецтва «Зображення персонажів 

анімаційного фільму «БАРВИКИ» («TINTERS»)» 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Складений твір, твір образотворчого мистецтва 

Номер реєстрації договору 6382 

 
Дата реєстрації договору 

 
22.10.2021 

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  

 

 

Гармаш Сергій Анатолійович - Товариство з обмеженою 

відповідальністю «БАРВИКИ» 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 
 

 

Дулька Христина Богданівна 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Твір образотворчого мистецтва «Логотип «INNOVATION EDUCATION» 

(4 варіанти), складений твір «Логобук «INNOVATION EDUCATION» 
Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір, складений твір, твір образотворчого 

мистецтва 

Номер реєстрації договору 6383 

 
Дата реєстрації договору 
 

22.10.2021 

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  

 

 

Дулька Христина Богданівна - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УДС КОНСАЛТИНГ» 

 

 
 
 

 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 
 

 

Жадан Сергій Вікторович 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Музичний твір з текстом «Гімн NIX» 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Музичний твір з текстом 

Номер реєстрації договору 6384 

 
Дата реєстрації договору 
 

28.10.2021 

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  

 

 

Жадан Сергій Вікторович - Брагінський Ігор Львович 

 

 
 
 

 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 
 

 

Загорулько Андрій Васильович, Таран Іван Вікторович 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Комп'ютерна програма «ROLL ПОДШИПНИК» 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Комп'ютерна програма 

Номер реєстрації договору 6385 

 
Дата реєстрації договору 
 

28.10.2021 

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  

 

 

Загорулько Андрій Васильович, Таран Іван Вікторович - Сумський 

державний університет 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору 

 

 

Золотова Юлія Антонівна 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Збірка малюнків «Лео та його історії» («Ілюстрації до книги «Лео та 

його історії») 
Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Складений твір, твір образотворчого мистецтва 

Номер реєстрації договору 6386 

 
Дата реєстрації договору 
 

28.10.2021 

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  

 

 

Золотова Юлія Антонівна - Гудзьо-Заводна Оксана Михайлівна 

(Оксана Заводна) 

 

 
 
 

 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 
 

 

Гриценко Лариса Леонідівна, Боярко Ірина Миколаївна, Васильєва 

Тетяна Анатоліївна, Лєонов Сергій Вячеславович, Рекуненко Ігор 

Іванович, Школьник Інна Олександрівна, Дейнека Ольга Валеріївна, 

Дехтяр Надія Анатоліївна, Журавка Олена Сергіївна, Криклій Олена 

Анатоліївна, Крухмаль Олена Валентинівна, Кубах Тетяна Григорівна, 

Люта Ольга Василівна, Павленко Людмила Дмитрівна, Пігуль 

Наталія Георгіївна, Романчукевич Віталій Вікторович, Рябушка 

Людмила Борисівна, Мордань Євгенія Юріївна, Бондаренко Євгенія 

Костянтинівна, Кононенко Світлана Валеріївна, Чорна Світлана 

Вікторівна, Давиденко Юлія Сергіївна, Кравченко Яна Іванівна, 

Степаненко Владислав Володимирович 
Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Монографія «Пріорітети розвитку фінансової системи України в 

умовах євроінтеграційних процесів» 
Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір 

Номер реєстрації договору 6387 

 
Дата реєстрації договору 
 

28.10.2021 

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  

 

 

Гриценко Лариса Леонідівна, Боярко Ірина Миколаївна, Васильєва 

Тетяна Анатоліївна, Лєонов Сергій Вячеславович, Рекуненко Ігор 

Іванович, Школьник Інна Олександрівна, Дейнека Ольга Валеріївна, 

Дехтяр Надія Анатоліївна, Журавка Олена Сергіївна, Криклій Олена 

Анатоліївна, Крухмаль Олена Валентинівна, Кубах Тетяна Григорівна, 

Люта Ольга Василівна, Павленко Людмила Дмитрівна, Пігуль 

Наталія Георгіївна, Романчукевич Віталій Вікторович, Рябушка 

Людмила Борисівна, Мордань Євгенія Юріївна, Бондаренко Євгенія 

Костянтинівна, Кононенко Світлана Валеріївна, Чорна Світлана 

Вікторівна, Давиденко Юлія Сергіївна, Кравченко Яна Іванівна, 

Степаненко Владислав Володимирович - Сумський державний 

університет 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору 

 

 

Школьник Інна Олександрівна, Семеног Андрій Юрійович, Кремень 

Вікторія Михайлівна, Пахненко Олена Михайлівна, Журавка Олена 

Сергіївна, Рябушка Людмила Борисівна, Кубах Тетяна Григорівна, 

Бухтіарова Аліна Геннадіївна, Бричко Марина Михайлівна 
Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Навчальний посібник «Європейські студії у фінансах» 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 

Номер реєстрації договору 6388 

 
Дата реєстрації договору 

 
28.10.2021 

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  

 

 

Школьник Інна Олександрівна, Семеног Андрій Юрійович, Кремень 

Вікторія Михайлівна, Пахненко Олена Михайлівна, Журавка Олена 

Сергіївна, Рябушка Людмила Борисівна, Кубах Тетяна Григорівна, 

Бухтіарова Аліна Геннадіївна, Бричко Марина Михайлівна - 

Сумський державний університет 

 

 
 
 

 
 



ПОКАЖЧИКИ 

 
 

581 

 
Нумераційний покажчик свідоцтв про реєстрацію авторського права  
на твір за об'єктами авторського права 

 
 

 
 

 

Об'єкт авторського права  Аудіовізуальний твір 

Номер свідоцтва 108185, 108259, 108394, 108794, 108808 

 

Об'єкт авторського права  Ескіз 

Номер свідоцтва 107839, 107842, 107988, 108793 

 

Об'єкт авторського права  Збірник творів 

Номер свідоцтва 107970, 108330, 108331, 108332, 108333, 108334, 108335, 108336, 108475 

 

Об'єкт авторського права  Ілюстрація 

Номер свідоцтва 107740, 107793, 107840, 107859, 107862, 107863, 107864, 107885, 107887, 

107888, 107889, 107890, 107892, 107907, 107908, 107928, 107929, 107930, 

107965, 107972, 108043, 108044, 108045, 108046, 108047, 108057, 108113, 

108121, 108122, 108138, 108144, 108145, 108146, 108159, 108187, 108237, 

108238, 108251, 108252, 108289, 108290, 108341, 108360, 108398, 108399, 

108402, 108428, 108439, 108450, 108470, 108474, 108505, 108511, 108512, 

108513, 108520, 108580, 108609, 108633, 108645, 108646, 108649, 108650, 

108689, 108723, 108742, 108822, 108824, 108863, 108864, 108865, 108866, 

108875, 108876, 108877, 108878, 108879, 108880, 108881, 108885, 108896, 

108899, 108903, 108917, 108919, 108922, 108923, 108959, 108970 

 

Об'єкт авторського права  Комп'ютерна програма 

Номер свідоцтва 107707, 107753, 107759, 107761, 107789, 107790, 107791, 107823, 107824, 

107825, 107826, 107827, 107850, 107851, 107853, 107854, 107855, 107861, 

107866, 107903, 107904, 107905, 107943, 107947, 107959, 107973, 107974, 

107979, 107982, 107983, 107987, 108024, 108051, 108056, 108064, 108084, 

108092, 108095, 108097, 108098, 108123, 108133, 108137, 108147, 108188, 

108191, 108207, 108211, 108218, 108256, 108258, 108267, 108292, 108296, 

108298, 108307, 108343, 108349, 108356, 108367, 108396, 108397, 108401, 

108435, 108448, 108459, 108460, 108501, 108521, 108522, 108551, 108567, 

108568, 108578, 108579, 108584, 108630, 108631, 108643, 108644, 108669, 

108698, 108699, 108700, 108715, 108716, 108717, 108719, 108729, 108748, 

108762, 108810, 108811, 108837, 108839, 108857, 108858, 108859, 108860, 

108901, 108902, 108904, 108957, 108976, 108991, 108992 
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Об'єкт авторського права  Креслення 

Номер свідоцтва 107692, 107980, 107988, 108134, 108182, 108841, 108847, 108853, 108854, 

108855, 108856 

 

Об'єкт авторського права  Креслення, що стосується архітектури 

Номер свідоцтва 108249 

 

Об'єкт авторського права  Літературний письмовий твір 

Номер свідоцтва 107715, 107718, 107726, 107746, 107747, 107775, 107778, 107794, 107829, 

107862, 107865, 107894, 107928, 107929, 107935, 107948, 107955, 107956, 

107957, 107965, 107972, 107978, 107988, 108023, 108026, 108054, 108079, 

108093, 108102, 108115, 108138, 108159, 108166, 108167, 108168, 108169, 

108170, 108175, 108213, 108214, 108235, 108241, 108242, 108249, 108250, 

108251, 108253, 108305, 108316, 108328, 108355, 108364, 108379, 108380, 

108381, 108382, 108391, 108416, 108426, 108433, 108438, 108439, 108446, 

108447, 108458, 108473, 108474, 108477, 108497, 108500, 108520, 108535, 

108550, 108556, 108557, 108558, 108559, 108560, 108561, 108583, 108599, 

108605, 108609, 108633, 108645, 108647, 108648, 108649, 108650, 108660, 

108668, 108675, 108712, 108723, 108725, 108726, 108727, 108728, 108730, 

108741, 108750, 108751, 108752, 108753, 108756, 108757, 108758, 108759, 

108760, 108779, 108780, 108813, 108814, 108816, 108821, 108822, 108830, 

108863, 108864, 108865, 108866, 108882, 108898, 108907, 108916, 108956, 

108958, 108968, 108979 

 

Об'єкт авторського права  Літературний письмовий твір (поезія) 

Номер свідоцтва 107702, 107858, 108052, 108059, 108127, 108199, 108390, 108392, 108429, 

108430, 108431, 108432, 108543, 108544, 108569, 108612, 108731, 108809, 

108848 

 

Об'єкт авторського права  Літературний письмовий твір белетристичного характеру 

Номер свідоцтва 107713 

 

Об'єкт авторського права  Літературний письмовий твір наукового характеру 

Номер свідоцтва 107689, 107690, 107691, 107694, 107695, 107696, 107697, 107698, 107699, 

107700, 107703, 107704, 107705, 107706, 107708, 107709, 107710, 107711, 

107712, 107714, 107717, 107720, 107722, 107723, 107724, 107725, 107727, 

107729, 107730, 107731, 107732, 107733, 107734, 107735, 107736, 107737, 

107738, 107741, 107742, 107743, 107744, 107745, 107748, 107749, 107751, 

107754, 107755, 107756, 107757, 107758, 107760, 107762, 107763, 107764, 

107765, 107766, 107767, 107768, 107774, 107777, 107784, 107785, 107786, 

107787, 107788, 107796, 107797, 107802, 107804, 107805, 107806, 107808, 

107809, 107810, 107811, 107812, 107813, 107814, 107815, 107816, 107817, 

107818, 107819, 107820, 107821, 107822, 107828, 107830, 107831, 107832, 

107833, 107834, 107835, 107836, 107837, 107838, 107843, 107844, 107845, 

107846, 107847, 107848, 107849, 107859, 107860, 107863, 107864, 107867, 
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107868, 107883, 107884, 107885, 107886, 107887, 107888, 107890, 107891, 

107892, 107893, 107895, 107896, 107897, 107898, 107899, 107900, 107908, 

107910, 107911, 107912, 107913, 107915, 107920, 107921, 107922, 107923, 

107924, 107925, 107926, 107927, 107934, 107936, 107937, 107938, 107939, 

107940, 107941, 107942, 107944, 107945, 107949, 107950, 107951, 107952, 

107953, 107954, 107958, 107960, 107961, 107962, 107963, 107964, 107967, 

107968, 107975, 107981, 107984, 107985, 107986, 107989, 108025, 108027, 

108028, 108029, 108030, 108031, 108032, 108033, 108036, 108040, 108043, 

108044, 108045, 108046, 108047, 108060, 108061, 108062, 108063, 108065, 

108067, 108068, 108069, 108070, 108071, 108072, 108073, 108074, 108075, 

108076, 108077, 108078, 108080, 108081, 108082, 108087, 108088, 108089, 

108090, 108091, 108094, 108096, 108101, 108103, 108104, 108107, 108108, 

108109, 108110, 108111, 108112, 108113, 108116, 108117, 108118, 108119, 

108120, 108121, 108122, 108124, 108125, 108126, 108128, 108129, 108132, 

108139, 108140, 108141, 108142, 108143, 108144, 108145, 108146, 108160, 

108161, 108162, 108163, 108164, 108165, 108171, 108172, 108173, 108174, 

108176, 108177, 108186, 108187, 108189, 108190, 108193, 108194, 108195, 

108196, 108205, 108206, 108208, 108209, 108210, 108212, 108215, 108216, 

108217, 108221, 108222, 108223, 108224, 108230, 108231, 108232, 108233, 

108237, 108238, 108239, 108240, 108243, 108244, 108245, 108252, 108260, 

108261, 108272, 108273, 108274, 108276, 108277, 108278, 108279, 108280, 

108281, 108282, 108283, 108285, 108286, 108287, 108288, 108289, 108290, 

108291, 108293, 108294, 108295, 108301, 108302, 108303, 108304, 108311, 

108318, 108319, 108320, 108321, 108322, 108323, 108324, 108325, 108326, 

108327, 108337, 108339, 108340, 108344, 108345, 108346, 108347, 108348, 

108350, 108357, 108358, 108359, 108360, 108362, 108363, 108366, 108368, 

108369, 108370, 108371, 108372, 108374, 108375, 108376, 108383, 108385, 

108386, 108395, 108402, 108403, 108404, 108405, 108406, 108411, 108413, 

108414, 108415, 108418, 108419, 108422, 108423, 108424, 108425, 108427, 

108428, 108434, 108440, 108441, 108454, 108455, 108456, 108457, 108461, 

108462, 108463, 108464, 108465, 108466, 108470, 108472, 108478, 108479, 

108480, 108481, 108482, 108483, 108484, 108485, 108486, 108487, 108489, 

108490, 108491, 108492, 108493, 108494, 108498, 108502, 108506, 108507, 

108508, 108509, 108514, 108515, 108516, 108518, 108519, 108523, 108524, 

108525, 108528, 108529, 108530, 108532, 108533, 108540, 108541, 108542, 

108552, 108553, 108554, 108555, 108564, 108570, 108571, 108572, 108580, 

108581, 108582, 108585, 108586, 108587, 108588, 108589, 108590, 108591, 

108592, 108593, 108594, 108595, 108596, 108597, 108598, 108600, 108601, 

108602, 108603, 108604, 108606, 108607, 108608, 108610, 108611, 108615, 

108616, 108617, 108618, 108619, 108620, 108621, 108622, 108623, 108624, 

108625, 108626, 108627, 108628, 108629, 108634, 108635, 108636, 108637, 

108638, 108639, 108640, 108642, 108646, 108651, 108652, 108653, 108661, 

108662, 108663, 108664, 108665, 108670, 108671, 108672, 108673, 108674, 

108676, 108677, 108678, 108679, 108680, 108681, 108682, 108683, 108684, 

108685, 108687, 108688, 108690, 108691, 108692, 108693, 108694, 108695, 

108696, 108697, 108702, 108703, 108704, 108711, 108720, 108721, 108722, 

108724, 108734, 108735, 108736, 108737, 108738, 108745, 108755, 108763, 

108764, 108765, 108766, 108767, 108768, 108769, 108770, 108771, 108772, 

108773, 108774, 108775, 108777, 108781, 108782, 108787, 108788, 108790, 

108792, 108795, 108796, 108797, 108798, 108799, 108801, 108805, 108806, 

108807, 108817, 108818, 108825, 108826, 108827, 108828, 108832, 108833, 

108834, 108835, 108836, 108842, 108843, 108844, 108845, 108846, 108850, 

108851, 108852, 108853, 108854, 108855, 108856, 108861, 108862, 108868, 

108869, 108871, 108872, 108873, 108874, 108881, 108885, 108886, 108887, 

108888, 108889, 108890, 108891, 108892, 108893, 108894, 108895, 108897, 

108899, 108900, 108905, 108909, 108910, 108911, 108912, 108913, 108914, 

108915, 108924, 108925, 108926, 108927, 108928, 108929, 108930, 108931, 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 67, 2021 

 

584 

108932, 108944, 108945, 108949, 108950, 108951, 108952, 108953, 108954, 

108955, 108962, 108965, 108971, 108972, 108973, 108974, 108975, 108977, 

108978, 108980, 108981, 108982, 108983, 108984, 108985, 108986, 108987, 

108988, 108989, 108990 

 

Об'єкт авторського права  Літературний письмовий твір навчального характеру 

Номер свідоцтва 107793, 107798, 107840, 107889, 107907, 107930, 107981, 108066, 108149, 

108150, 108151, 108152, 108153, 108154, 108155, 108156, 108254, 108299, 

108312, 108313, 108314, 108315, 108317, 108341, 108437, 108442, 108443, 

108444, 108445, 108467, 108513, 108614, 108641, 108666, 108667, 108743, 

108783, 108784, 108785, 108786, 108819, 108829, 108917, 108918, 108919, 

108921, 108922, 108923, 108948, 108967 

 

Об'єкт авторського права  Літературний письмовий твір науково-освітнього характеру 

Номер свідоцтва 108219, 108220 

 

Об'єкт авторського права  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 

Номер свідоцтва 107693, 107739, 107840, 107852, 108035, 108037, 108038, 108039, 108041, 

108055, 108057, 108083, 108085, 108268, 108269, 108270, 108271, 108338, 

108398, 108399, 108450, 108451, 108453, 108504, 108505, 108511, 108512, 

108632, 108689, 108803, 108896 

 

Об'єкт авторського права  Літературний письмовий твір науково-прикладного характеру 

Номер свідоцтва 108510, 108526, 108527, 108531 

 

Об'єкт авторського права  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру 

Номер свідоцтва 107740, 107856, 108265, 108539 

 

Об'єкт авторського права  Літературний письмовий твір практичного характеру 

Номер свідоцтва 107750, 108158, 108181, 108183, 108613, 108804, 108824, 108831, 108933, 

108934, 108935, 108936, 108937, 108938, 108939, 108940, 108959, 108960, 

108961, 108963, 108964, 108966, 108969 

 

Об'єкт авторського права  Літературний письмовий твір прикладного характеру 

Номер свідоцтва 108903 

 

Об'єкт авторського права  Літературний письмовий твір релігійного характеру 

Номер свідоцтва 107966, 108733 
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Об'єкт авторського права  Літературний письмовий твір розважального характеру 

Номер свідоцтва 107930, 108713 

 

Об'єкт авторського права  Літературний письмовий твір технічного характеру 

Номер свідоцтва 107914, 107916, 108573, 108574, 108575, 108576, 108577, 108838 

 

Об'єкт авторського права  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру 

Номер свідоцтва 108920, 108941, 108942 

 

Об'єкт авторського права  Літературний письмовий твір учбового характеру 

Номер свідоцтва 108148 

 

Об'єкт авторського права  Літературний письмовий твір, створений для кіно 

Номер свідоцтва 107803, 107909, 107971, 108042, 108086, 108106, 108130, 108136, 108192, 

108227, 108228, 108236, 108262, 108263, 108266, 108284, 108329, 108365, 

108384, 108389, 108400, 108412, 108417, 108449, 108534, 108536, 108537, 

108538, 108549, 108686, 108732, 108740, 108867, 108908, 108946, 108947 

 

Об'єкт авторського права  Літературний письмовий твір, створений для телебачення 

Номер свідоцтва 108226, 108306, 108387, 108388, 108400, 108705, 108732 

 

Об'єкт авторського права  Музичний твір без тексту 

Номер свідоцтва 107716, 107771, 107776, 107901, 108198, 108234, 108393, 108566, 108706, 

108707, 108709, 108710, 108815, 108870, 108906 

 

Об'єкт авторського права  Музичний твір з текстом 

Номер свідоцтва 107719, 107721, 107728, 107752, 107769, 107770, 107776, 107795, 107800, 

107801, 107901, 107902, 107946, 107969, 107990, 107991, 107992, 107993, 

107994, 108048, 108053, 108100, 108135, 108178, 108197, 108225, 108264, 

108275, 108308, 108342, 108351, 108352, 108353, 108354, 108361, 108377, 

108378, 108407, 108410, 108436, 108452, 108468, 108469, 108476, 108488, 

108496, 108545, 108546, 108547, 108548, 108562, 108563, 108565, 108708, 

108749, 108754, 108761, 108789, 108800, 108802,  

 

Об'єкт авторського права  Похідний твір 

Номер свідоцтва 107716, 107746, 107799, 107803, 107853, 107854, 107855, 107866, 107966, 

108065, 108131, 108158, 108164, 108248, 108271, 108396, 108499, 108650, 

108732, 108739, 108743, 108778, 108814, 108932 
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Об'єкт авторського права  Складений твір 

Номер свідоцтва 107701, 107702, 107716, 107752, 107773, 107776, 107792, 107799, 107841, 

107842, 107901, 107902, 107965, 107976, 107977, 108059, 108079, 108099, 

108100, 108114, 108135, 108138, 108157, 108159, 108166, 108179, 108180, 

108184, 108198, 108199, 108249, 108251, 108255, 108261, 108289, 108290, 

108296, 108379, 108380, 108382, 108388, 108390, 108392, 108420, 108437, 

108442, 108443, 108444, 108445, 108477, 108495, 108503, 108513, 108520, 

108546, 108605, 108660, 108701, 108714, 108739, 108742, 108744, 108778, 

108808, 108809, 108820, 108823, 108829, 108840, 108870, 108881, 108882, 

108883, 108884, 108885, 108898, 108908 

 

Об'єкт авторського права  Твір архітектури 

Номер свідоцтва 107841, 108300, 108718, 108746, 108747, 108776 

 

Об'єкт авторського права  Твір графіки 

Номер свідоцтва 108249 

 

Об'єкт авторського права  Твір містобудування 

Номер свідоцтва 107841 

 

Об'єкт авторського права  Твір образотворчого мистецтва 

Номер свідоцтва 107701, 107715, 107772, 107779, 107780, 107781, 107782, 107783, 107807, 

107857, 107869, 107870, 107871, 107872, 107873, 107874, 107875, 107876, 

107877, 107878, 107879, 107880, 107881, 107882, 107917, 107918, 107919, 

107931, 107932, 107933, 107977, 107995, 107996, 107997, 107998, 107999, 

108000, 108001, 108002, 108003, 108004, 108005, 108006, 108007, 108008, 

108009, 108010, 108011, 108012, 108013, 108014, 108015, 108016, 108017, 

108018, 108019, 108020, 108021, 108022, 108034, 108050, 108058, 108079, 

108099, 108105, 108114, 108157, 108200, 108201, 108202, 108203, 108204, 

108229, 108241, 108246, 108247, 108253, 108257, 108297, 108309, 108310, 

108373, 108408, 108409, 108420, 108421, 108458, 108475, 108477, 108503, 

108605, 108609, 108654, 108655, 108656, 108657, 108658, 108659, 108660, 

108714, 108739, 108744, 108791, 108812, 108820, 108823, 108875, 108876, 

108877, 108878, 108879, 108880, 108882, 108943, 108958 

 

Об'єкт авторського права  Твір ужиткового мистецтва 

Номер свідоцтва 107773, 108495, 108742, 108840, 108883, 108884 

 

Об'єкт авторського права  Твір, створений для сценічного показу 

Номер свідоцтва 108471, 108499 
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Об'єкт авторського права  Усний твір 

Номер свідоцтва 107906, 107976, 108049, 108184, 108198, 108330, 108331, 108332, 108333, 

108334, 108335, 108336 

 

Об'єкт авторського права  Фотографічний твір 

Номер свідоцтва 107746, 107883, 107884, 107885, 107886, 107887, 107888, 107889, 107890, 

108079, 108113, 108166, 108167, 108255, 108341, 108470, 108474, 108513, 

108604, 108605, 108742, 108743, 108881, 108885, 108896, 108898, 108980 

 

Об'єкт авторського права  Хореографічний твір 

Номер свідоцтва 108517 
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Іменний покажчик авторів творів 
 

Повне ім'я та/або псевдонім 

 автора (авторів) творів 

Номер свідоцтва 

Lika Alvarez (псевдонім) 108378 

LUCAS (псевдонім) 108207 

Mari Alex Shesha (псевдонім) 108469, 108476, 108488 

Nati Lovely (псевдонім) 108754 

Shime (псевдонім) 107946 

Абабілова Наталія Миколаївна 108461 

Абрамова Лілія Павлівна 108509 

Аверіна Валерія Валеріївна 107721 

Авраменко Ольга Валентинівна 107817, 108287 

Адаменко Оксана Олександрівна 107867, 107868 

Азаренко Юлія Миколаївна 108288, 108294, 108295 

Азізова Катерина Михайлівна 108116, 108124, 108886 

Акбаш Катерина Сергіївна 107817 

Акіліна Олена Володимирівна 108972 

Акімова Людмила Миколаївна 108489 

Акуленко Марія Миколаївна 107865 

Акулова Надія Юріївна 108291 

Алексєєв Віктор Георгійович 108245, 108532 

Алексєєнко Сергій Анатолійович 108718 

Алєщенко Людмила Олександрівна 108804, 108933, 108959, 108961, 108962, 108966 

Аліреза Мохаммаді 107973, 107974 

Альбекова Галія Хакімівна 108908 

Амеліна Ірина Володимирівна 108063 

Андрєєва Альона Вікторівна 108261 

Андросюк Вячеслав Георгійович 108155 

Андрощук Геннадій Олександрович 108463 

Анікін Андрій Миколайович 108343, 108349 

Анісімова Олена Едуардівна 108590 

Анна Миронова (псевдонім) 108654, 108656, 108657, 108658, 108659 

Анна Сапена (псевдонім) 108305, 108612 

Анонімно 107979, 107980, 108401 

Аносова Юлія Павлівна 108920 

Антипкін Юрій Геннадійович 108428 

Антоненко Маргарита Муратівна 108581 

Антоненко Олександр Миколайович 108482 

Антонів Альона Андріївна 108888, 108889, 108890, 108891, 108892 

Антонюк Дмитро Сергійович 108911 

Антонюк Наталія Анатоліївна 107700, 107705 

Антонюк Поліна Євгенівна 108149 

Антощук Андрій Олександрович 108149 

Аревшатян Тамара Станіславівна 108064 

Арешонков Віталій Володимирович 108156 

Арина Домски/Arina Domski (псевдонім) 108308 

Арістархов Олег Михайлович 108187 

Артеменко Аліна Сергіївна 107703 

Артеменко Ангеліна Євгеніївна 108554 

Артеменко Богдан Олександрович 108578 

Артеменко Владислав Романович 108188 

Артеменко Вячеслав Олександрович 108847 

Артемчук Анатолій Пилипович 108555 

Артемчук Кирило Анатолійович 108555 

Артемчук Олексій Анатолійович 108555 
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Повне ім'я та/або псевдонім 

 автора (авторів) творів 

Номер свідоцтва 

Артюхов Артем Євгенович 107706, 107709, 107896, 107899 

Архіпов Олександр Володимирович 108511, 108512 

Астахова Світлана Анатоліївна 107744 

Атаманчук Володимир Миколайович 108156 

Атаманчук Ніна Михайлівна 108593, 108594 

Афанасьєв Юрій Олександрович 108507, 108508, 108722 

Ачкасова Світлана Анатоліївна 108111 

Бабак Тетяна Геннадіївна 108186 

Бабіченко Анатолій Костянтинович 108914 

Бавольська Оксана Володимирівна 108132 

Бажанова Вікторія Олегівна 108617 

Базілевич Ксенія Олексіївна 108904 

Байда Володимир Анатолійович 107861, 107862 

Байдун Владислав Сергійович 108538 

Бакай Сергій Миколайович 108093 

Балабуха Наталія Валентинівна 108275 

Балакірєва Вікторія Анатоліївна 108168, 108560, 108561, 108779, 108780 

Балакірєва Ольга Миколаївна 108665 

Балашова Олена Віталіївна 107981 

Балицька Інга Борисівна 108867 

Балковий Андрій Володимирович 108051 

Балюк Святослав Антонович 108507, 108508, 108722 

Баннікова Римма Олексіївна 108165 

Баранов Петро Миколайович 108252 

Баранова Алла Ігорівна 108257 

Барановська Олена Геннадіївна 108730 

Бардік Марина Афанасіївна 107784, 107785, 107786, 107967, 107968, 108638 

Баркар Віталій Петрович 108271, 108632 

Баркасі Вікторія Володимирівна 108418, 108721 

Барко Вадим Іванович 108533 

Басанець Лука Валерійович 107782, 107783 

Басанцов Ігор Володимирович 107700, 107705 

Бастріков Євген Максимович 108178 

Батанова Тетяна Олександрівна 108179, 108180 

Батюк Ірина Іванівна 108800, 108802 

Батюк Олег Володимирович 108464 

Бахтіарова Людмила Іванівна 108792 

Бахчев Костянтин Вікторович 108861, 108862 

Бацала Ярослав Васильович 108411 

Бацанюк Наталя Володимирівна 107714 

Бедей Вікторія Іванівна 107959 

Безродна Олена Сергіївна 108111 

Безрук Володимир Володимирович 107755 

Безрукова Наталія Валеріївна 108087 

Белей Оксана Ігорівна 108956 

Беліченко Олена Петрівна 108047 

Бельська Олена Альбертівна 108413 

Бельченко Володимир Михайлович 107852, 108269, 108270 

Бережецький Олександр Васильович 107883, 107884, 107885, 107886, 107887, 107888, 

107889, 107890 

Березенко Валентина Сергіївна 108427 

Бєлєвцев Олександр Рудольфович 108045, 108046 

Бєлозьоров Жан Олегович 108024 

Бєляєва Анастасія Вікторівна 108641 
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Повне ім'я та/або псевдонім 

 автора (авторів) творів 

Номер свідоцтва 

Бєляєва Олена Еріківна 107986 

Бєляєва Олена Миколаївна 108237, 108646 

Биканов Сергій Миколайович 108186 

Билим Олена Сергіївна 107766, 107767, 107768, 108369, 108370, 108585, 

108586, 108587, 108588, 108944 

Бігунов Денис Юрійович 108297 

Бідучак Анжела Степанівна 108319, 108479, 108480, 108481 

Білаш Валентина Павлівна 108402 

Білаш Сергій Михайлович 108402, 108580 

Біловол Олександр Миколайович 108509 

Білогур Влада Євгеніївна 108490, 108491, 108492, 108493, 108494 

Білогурова Євгенія Юріївна 107702 

Білоконь Сергій Олександрович 108899 

Білоус Андрій Михайлович 108065, 108771 

Білоусова Анастасія Юріївна 107806, 107937 

Білявська Ольга Борисівна 107984, 107985 

Бісик Сергій Петрович 108187 

Бітько Наталія Георгіївна 108178 

Благій Олександра Леонідівна 108844 

Близнюк Ігор Анатолійович 108351, 108352, 108353, 108354 

Близнюкова Олена Миколаївна 108983 

Блінова Ганна Олександрівна 108862 

Бліхар Марія Миронівна 108797 

Блок Наталя Ігорівна 108023 

Бобир Ольга Ігорівна 107917, 107918, 107919 

Бобицький Ярослав Васильович 107856 

Богачевська Ольга Володимирівна 107909 

Боднар Вадим Анатолійович 108679, 108680 

Боженко Вікторія Володимирівна 107897, 107900 

Бойко Антон Олександрович 107897, 107900 

Бойко Вікторія Олександрівна 108937 

Бойко Олексій Павлович 108980 

Бойко Ольга Павлівна 107733, 107734, 107735, 107736, 107737 

Бойко Сергій Анатолійович 108808 

Бойко Тетяна Олексіївна 108451, 108453 

Бойчук Єлизавета Едуардівна 108539 

Бойчук Олександр Васильович 107799 

Бойчук Тарас Миколайович 107755 

Болотіна Анна Олексіївна 108190 

Болотов Жан Олексійович 108308 

Болотов Олексій Олександрович 108820 

Бондаревич Ірина Миколаївна 108206 

Бондаренко Богдан Костянтинович 107839 

Бондаренко Людмила Миколаївна 108847 

Бондаренко Тарас Григорович 107789 

Боняк Валентина Олексіївна 108862 

Борецька Наталія Олександрівна 107867, 107868 

Борисова Єва Елемирівна 108066 

Борисова Світлана Євгенівна 107981 

Борисюк Марина Миколаївна 108134 

Боронос Володимир Миколайович 107705 

Борщ Григорій Андрійович 108695 

Бочковий Олексій Васильович 108339, 108340, 108861, 108862 

Бочуля Тетяна Володимирівна 108096 
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Повне ім'я та/або псевдонім 

 автора (авторів) творів 

Номер свідоцтва 

Бояр Андрій Олексійович 108851 

Боярчук Сергій Васильович 108774 

Бредіхіна Юлія Леонідівна 107975 

Бриль Сергій Миколайович 108307 

Бровченко Олександра Миколаївна 108705 

Броневицька Оксана Михайлівна 108215 

Бублик Надія Сергіївна 108980 

Буду Кетіладзе 108229 

Буйняк Мар'яна Геннадіївна 108209 

Булигін Максим Олегович 107903 

Буратинська Антоніна Анатоліївна 108428 

Буренков Віктор Миколайович 108642 

Бурлака Тимофій Святославович 107807 

Бурмак Андрій Петрович 108366, 108403 

Бурман Олексій Михайлович 107853, 107854, 107855 

Буслаєв Дмитро Олександрович 107738 

Бутко Аліна Юріївна 107818 

Бутнік-Сіверський Олександр Борисович 108466 

Буяло Дмитро Володимирович 107987 

Ваврух Валентина Іванівна 108258 

Вакал Вікторія Сергіївна 107706, 107709 

Вакал Сергій Васильович 107706, 107709 

Вакалюк Тетяна Анатоліївна 108755, 108911, 108915 

Вакуленко Наталія Олексіївна 108729 

Вакуленко Юлія Валентинівна 108502 

Вакулик Ольга Олексіївна 108149 

Валерія Кальченко (псевдонім) 108534 

Валуєва Ія Вікторівна 107689, 107690, 107691 

Варава Вячеслав Васильович 108238 

Вараксіна Олена Вікторівна 108672 

Варченко Маргарита Максимівна 107957 

Васеньова Юлія Олексіївна 107908 

Василевич Віталій Вацлавович 108150 

Василенко Інна Анатоліївна 108435, 108821 

Василенко Михайло Олександрович 107738 

Василишин Роман Дмитрович 108069, 108070, 108071, 108072, 108073, 108074, 

108075, 108076, 108077, 108078 

Васильєв Ігор Володимирович 108410 

Васильєв Михайло Павлович 108725, 108726 

Васильєва Тетяна Анатоліївна 107899 

Васюк Вячеслав Володимирович 108770 

Васюта Александер 108851 

Васюта Василь Васильович 107765, 108363 

Васюта Вікторія Борисівна 108362 

Васюта Ольга 108851 

Васюта Сергіуш 108851 

Ватченко Борис Сергійович 108094 

Ватченко Олександра Борисівна 108094 

Вахлаков Олександр Юрійович 108134 

Вашак Оксана Олексіївна 108627 

Вдовенко Наталія Михайлівна 108772, 108773, 108774 

Вдовиченко Володимир Олексійович 108510 

Велика Алла Ярославівна 107732 

Величко Вікторія Олександрівна 108284 
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Величко Олена Олександрівна 107893 

Вельбой Марина Богданівна 108375 

Вельмагіна Наталя Олександрівна 107788 

Венгер Алла Вікторівна 108390, 108392 

Вервега Богдана Михайлівна 108526, 108527, 108531 

Верголяс Майя Розметівна 108601, 108602, 108603, 108604, 108720 

Вергунов Віктор Анатолійович 108640 

Верескля Мар'яна Романівна 108570, 108571 

Веречук Станіслав Валерійович 108908 

Верещагін Вячеслав Леонідович 108903 

Верига Юстина Андріївна 108404 

Вировий Інокентій Святославич 108266 

Висоцька Анна Вячеславівна 108849 

Височина Аліна Володимирівна 108670, 108671, 108696 

Вишегородських Василь Костянтинович 108135 

Вишневська Лариса Іванівна 108043 

Візір Христина Анатоліївна 108908 

Вінник Максим Олександрович 108079 

Вірна Жанна Петрівна 108529 

Віровець Антон Вікторович 108197 

Віцукаєва Катерина Михайлівна 107951, 107952, 107953, 107954 

Власенко Інна Анатоліївна 108763 

Власенко Наталія Анатоліївна 108370, 108371 

Власенко Наталя Анатоліївна 107766, 107767, 107768, 108585, 108586, 108587, 

108588, 108944 

Власенко Юрій Григорович 108663 

Вовк Микола Олександрович 108610 

Вовченко Оксана Сергіївна 108653 

Вода Юрій Леонідович 108238 

Воєдило Валентин Віталійович 107990, 107991, 107992, 107993, 107994 

Вознюк Євгенія Василівна 108851 

Возняковська Крістіна Анатоліївна 108661 

Войцещек Ярослав Олегович 108908 

Войчук Максим Володимирович 108851 

Волкова Ірина Вікторівна 108108 

Волкова Неля Василівна 108374 

Волошенюк Оксана Валеріївна 107793 

Волошин Олексій Гнатович 108156 

Волошина-Андрашко Інга Олександрівна 108167 

Волошко Світлана Михайлівна 108366, 108403 

Волощук Владислава Вікторівна 108674 

Волощук Роман Васильович 108715 

Волчанецький Костянтин Юрійович 108847 

Воляник Галина Михайлівна 108312, 108313, 108314, 108315 

Воробей Олена Вячеславівна 108156 

Воробйова Олена Михайлівна 108572 

Воровка Маргарита Іванівна 108163 

Ворожбит Наталя Анатоліївна 108947 

Ворона Анна Володимирівна 107893 

Ворона Тетяна Миколаївна 107893 

Воронін Станіслав Дмитрович 108518, 108519 

Вороніна Вікторія Леонідівна 108525, 108554 

Вороніна Марина Вікторівна 107760 

Воронцова Анна Сергіївна 107711, 107896, 107898, 107899, 108311 
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Воронько Дмитро Володимирович 108056 

Воротинцева Людмила Іванівна 108507, 108508, 108722 

Воскресенська Наталія Остапівна 108872 

Воскресенська Олена Євгеніївна 107828, 108368, 108369, 108370, 108371, 108372 

Вострікова Вікторія Вікторівна 107989 

Врубель Ганна Федорівна 108924, 108925 

Габорець Ольга Андріївна 108667, 108781, 108782 

Гаврилов Петро Єгорович 107804 

Гаврильєва Ксенія Григорівна 108237 

Гаврікова Аліна Володимирівна 107981 

Гадяцький Олександр Олександрович 108085 

Гаєвська Людмила Родіонівна 108134 

Гаєвський Юрій Дмитрович 108047 

Газилишин Володимир Богданович 108848 

Газилишин Інна Василівна 108848 

Гайда Василь Ярославович 107895 

Гайдай Наталія Станіславівна 108908 

Гайчук Лариса Михайлівна 108506 

Галицька Олена Богуславівна 108850 

Галицький Віталій Вадимович 108307 

Гальченко Володимир Якович 108292 

Ганик Оксана Володимирівна 107793 

Гапоненко Тетяна Миколаївна 108406 

Гаража Владислава Ігорівна 108677 

Гарбарєв Анатолій Миколайович 107692 

Гарічев Владислав Вікторович 108861 

Гаркуша Аліна Григорівна 108980 

Гарчев Сергій Афанасійович 108307 

Гациляк Богдан Володимирович 108388 

Гвоздецька Катерина Павлівна 108630, 108631 

Гелета Олег Леонтійович 108044 

Генсіцька Тетяна Миколаївна 108841 

Герасименко Ірина Миколаївна 108913 

Герасименко Олександр Олександрович 107978 

Герасимова Оксана Василівна 108822 

Гетьман Анатолій Павлович 108592 

Гетьман Сергій Сергійович 108908 

Гетьманенко Юлія Олександрівна 107981 

Гілевська Катерина Юріївна 108783, 108784, 108785, 108786 

Гладь Іван Васильович 108411 

Глєбова Наталія Володимирівна 108678, 108777 

Глинська Анастасія Євгеніївна 108790 

Гліба Георгій Георгійович 108837 

Глінкін Володимир Васильович 107712 

Глов'як Андрій Дмитрович 108916 

Глухов Іван Геннадійович 108079 

Глущенко Анастасія Олександрівна 108908 

Гнатенко Андрій Геннадійович 108228 

Гнатик Богдан Іванович 108041 

Гнатик Роман Богданович 108041 

Гнаткович Тетяна Дмитрівна 108066 

Гобела Володимир Володимирович 108177, 108673, 108797 

Говорущенко Тетяна Олександрівна 107847, 107848, 107849 

Годованець Ірина Володимирівна 108181 
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Годунок Леонід Якимович 107740 

Гоель Аміт Кумар 108096 

Голобородько Вікторія Вікторівна 108676 

Голобородько Віталій Миколайович 107799 

Головешко Ніна Олександрівна 108134 

Головко Михайло Йосифович 108768 

Головко Олександр Олександрович 108379, 108380, 108381, 108382 

Головненко Людмила Григорівна 108264 

Гольцова Світлана Вікторівна 108555 

Голяка Дмитрій Миколайович 107863, 107864 

Голяка Марина Андріївна 107863 

Гонта Андрій Георгійович 108459 

Гонтар Володимир Григорович 108856 

Гончар Віталій Олексійович 108718 

Гончаренко Артем Вадимович 108367, 108584 

Гончаренко Тетяна Леонідівна 108079 

Гончарук Наталія Миколаївна 108520 

Горбаченко Юрій Миколайович 108233 

Гордовська Тетяна Іванівна 108520 

Горенко Зоя Анатоліївна 108104 

Горєлов Євгеній Михайлович 108134 

Горіславська Інна Вікторівна 108615, 108616, 108617 

Горун Олена Юріївна 107983 

Горященко Сергій Леонідович 107846 

Горященко Юлія Григорівна 108094 

Готфрід Антоніна Володимирівна 108106 

Гошовська Аліса Володимирівна 108089, 108440, 108441 

Гошовський Владислав Михайлович 108440, 108441 

Гоштанар Ірина Вікторівна 108079 

Грабар Ілля Миколайович 108377 

Гранкін Іван Сергійович 107903 

Грановська Вікторія Григорівна 108959, 108970 

Гребенюк Михайло Володимирович 107893 

Гребешкова Олена Миколаївна 108955 

Гречана Світлана Іванівна 108664, 108788 

Гривківська Оксана Василівна 108822 

Григор'єв Віталій Сергійович 108789 

Григоренко Олексій Ігорович 107987 

Грималюк Тарас Володимирович 108236 

Гриньов Борис Вікторович 108131 

Грицай Алла Володимирівна 108316 

Гриценко Костянтин Григорович 107711 

Гриценко Лариса Леонідівна 107700 

Грицюк Мар'яна Іванівна 108319, 108320 

Грицюк Мар'яна Степанівна 108479, 108480, 108481 

Гришко Ольга Іванівна 108598 

Гришко Сергій Миколайович 107845 

Грищенко Олена Володимирівна 108705 

Грищенко Сергій Миколайович 107983 

Грищук Марія Іванівна 107959 

Грищук Юлія Володимирівна 107893 

Грінберг Леон Михайлович 107960, 107961 

Грінченко Наталія Олександрівна 107744 

Гродецький Юрій Васильович 108871, 108874 
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Груба Анастасія Вікторівна 108537 

Грущинська Олена Володимирівна 108045, 108046 

Гудзь Олена Євгенівна 108768 

Гудова Анастасія Вілаліївна 108457 

Гудошник Оксана Василівна 108473 

Гузєєва Наталія Анатоліївна 108263 

Гуменна Юлія Григорівна 107705 

Гуменюк Василь Володимирович 107864 

Гуменюк Микола Іванович 108189, 108745 

Гунченко Марія Володимирівна 108031 

Гураль Тетяна Іванівна 108841 

Гуртова Наталія Вікторівна 108094 

Гуртовий Юрій Валерійович 107817 

Гурчик Ганна Ігорівна 108265 

Гурчик Ігор Миколайович 108265 

Гуторова Наталія Олександрівна 108910 

Давиденко Ігор Святославович 108441 

Давиденко Михайло Леонідович 108712 

Давиденко Оксана Миколаївна 108441 

Давидовський Леонід Сергійович 108187 

Давидько Сергій Володимирович 108094 

Данилейчук Руслан Богданович 108118 

Данилюк Віталій Вячеславович 108436 

Дахно Лариса Олександрівна 107964 

Даценко Вікторія Володимирівна 108094 

Двінських Наталія Власівна 108288, 108294, 108295 

Двірська Оксана Василівна 108617 

Дегтярьов Олександр Олександрович 108824 

Декало Тетяна Володимирівна 108086 

Делас Віталіна Анатоліївна 108687 

Дементьєва Ольга Іванівна 108451, 108453 

Демидова Марина Григорівна 108905 

Демченко Наталія Ростиславівна 108399 

Денисенко Тетяна Олегівна 108248 

Денисов Микола Леонідович 108847 

Денисюк Олена Миколаївна 108988 

Денисюк Сергій Петрович 107859 

Дерев'янко Наталя Вікторівна 108893 

Деревинська Олена Юріївна 107692 

Деркач Анатолій Іванович 107818 

Деркач Сергій Валентинович 107740 

Дєлова Олена Євгеніївна 108060, 108080 

Дєордіца Таяна Юріївна 107760 

Джагінян Гаяне Аракелівна 108136 

Джужа Олександр Миколайович 108150 

Дзевочко Альона Ігоревна 108914 

Дзюба Мар'яна Євгенівна 107792 

Диба Марина Борисівна 108427 

Димчук Руслан Олександрович 108298 

Діденко Анастасія Володимирівна 108112, 108318, 108900 

Діденко Євген Юрійович 107943 

Діденко Євгеній Юрійович 108051 

Діденко Ірина Вікторівна 107710, 107711 

Дідик Андрій Михайлович 108853 
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Дікая Олександра Сергіївна 108633 

Дітріх Маргарита Миколаївна 107858 

Дмитренко Алла Василівна 108404 

Дмитриченко Микола Федорович 108697 

Дмитрук Дмитро Анатолійович 108665 

Добровольська Катерина Вячеславівна 108095 

Добровольська Леся Станіславівна 108721 

Добрянська Вікторія Вікторівна 108405 

Довбиш Анатолій Степанович 107707 

Довгалюк Олександр Миколайович 108134 

Довгенко Яна Олексіївна 107817, 108068 

Довгий Станіслав Леонідович 108188 

Докучина Тетяна Олександрівна 108210 

Долга Марина Володимирівна 108660 

Доманчук Тетяна Іллівна 108319, 108320, 108479, 108480, 108481 

Дорогих Владилен Миколайович 108154 

Дорожко Євген Вікторович 107693 

Дорожко Ірина Іванівна 108514, 108515, 108516 

Дорошенко Олег Євгенович 108342 

Доценко Наталія Володимирівна 108343, 108349 

Доценко Сергій Миколайович 108496 

Доценко Тетяна Віталіївна 107710, 107900 

Драганова Олена Миколаївна 108634 

Дребот Василь Васильович 108264 

Дроб'язко Володимир Степанович 108462 

Дроговоз Наталія Анатоліївна 108984 

Дрозд Ірина Володимирівна 108132 

Дрозд Олена Миколаївна 108507, 108722 

Дрок Ірина Сергіївна 108861, 108862 

Дубинська Галина Михайлівна 108679, 108680 

Дубіневич Оксана Георгіївна 108611 

Дубіневич Олександра Володимирівна 108611 

Дубницький Валерій Юрійович 108729 

Дубовик Ольга Юхимівна 108126 

Дубовик Юлія Олександрівна 108293 

Дуванова Оксана Сергіївна 108842 

Дудіна Оксана Валеріївна 108344, 108345, 108346, 108347, 108348 

Дудка Ірина Віталіївна 108413 

Дудник Євгеній Геннадійович 107728, 108259 

Дудченко Костянтин Костянтинович 108713, 108714 

Дудюк Володимир Степанович 108177 

Дурягіна Зоя Антонівна 108258 

Дядюн Катерина Володимирівна 107907 

Дяченко Євген Володимирович 108628 

Дячук Петро Петрович 107863 

Ерфан Халілі 108130 

Єгоричева Світлана Борисівна 108653 

Єгупова Людмила Іванівна 108179, 108180 

Єлецьких Світлана Яківна 107981 

Ємець Володимир Андрійович 107739 

Єремеєва Наталія Федорівна 108472, 108817, 108818, 108819 

Єрко Юрій Володимирович 108157 

Єрмілова Наталія Василівна 108478 

Єрмоленко Вадим Миколайович 108389 
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Єршова Ніна Михайлівна 107787, 107788 

Єссе Оксана Ігорівна 108094 

Жадан Сергій Вікторович 107795, 108306 

Жадько Костянтин Степанович 108094 

Жарков Олександр Вікторович 108439 

Ждан В'ячеслав Миколайович 108121 

Жданов Валерій Іванович 108041 

Желепа Світлана Петрівна 108153, 108154 

Жеребець Олександр Михайлович 108698 

Жерліцина Юлія Володимирівна 107865 

Жермен де Сен-Пре (псевдонім) 107894 

Жиденко Алла Олександрівна 108399 

Жинжа Микола Миколайович 107853, 107854, 107855 

Житний Олександр Олександрович 108712 

Жовтобрюх Богдан Володимирович 108084 

Жосан Ганна Володимирівна 108934, 108940, 108965, 108969 

Жук Володимир Леонідович 108847 

Журавльов Володимир Максимович 108664 

Забара Дарія Віталіївна 108427 

Заблодська Інна Володимирівна 108665, 108787, 108788 

Заблодський Валерій Дмитрович 108664 

Заблодський Микола Миколайович 108770, 108836 

Заболотна Ірина Іванівна 108383, 108385 

Заболотна Тетяна Валентинівна 108735 

Завгороднєв Валентин Валерійович 108991 

Задорожна Катерина Ігорівна 108805, 108806, 108807, 108949, 108950, 108953, 

108954 

Задорожна Тамара Данилівна 108428 

Задорожній Микола Олексійович 107949, 107950 

Задорожнюк Роман Михайлович 107863 

Задорожня Інна Миколаївна 107949, 107950 

Заєць Ганна Вікторівна 108281, 108282, 108283, 108523, 108524 

Заїка Катерина Олегівна 107720 

Зайцев Владислав Віталійович 108468 

Зайцева Олена Іванівна 108368 

Зайченко Олексій Григорович 108102 

Закієв Вадим Ісламович 108403 

Замішайлов Михайло Михайлович 108364, 108500 

Замкова Діана Русланівна 108456 

Замора Оксана Михайлівна 108842 

Заплішний Олексій Дмитрович 108823 

Запотоцький Андрій Петрович 108149 

Засєкіна Лариса Володимирівна 108520 

Засуха Ігор Петрович 107914, 107916 

Затуловський Семен Нухимович 108175, 108562, 108563, 108565 

Захаркін Олексій Олександрович 107700, 107705 

Захаркіна Людмила Сергіївна 107700, 107705 

Захарко Андрій Володимирович 108980 

Захарова Еліна Володимирівна 107693 

Захарова Марина Анатоліївна 108507, 108508, 108722 

Заюшкіна Даніела Ігорівна 108749 

Здрок Олена Іванівна 108980 

Зеленко Олександр Валерійович 107728, 108259 

Зеленська Катерина Олексіївна 108506 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 67, 2021 

 

598 

Повне ім'я та/або псевдонім 

 автора (авторів) творів 

Номер свідоцтва 

Зеленський Віталій Олексійович 108105 

Земляний Кирило Олександрович 108355 

Зима Олександр Євгенович 108600, 108628 

Зиненко Єлізавета Олександрівна 108249 

Зінченко Марія Олександрівна 108422, 108425 

Зінченко Олег Михайлович 108384, 108809 

Зінченко Олександр Павлович 108425 

Зіх Олександра Едуардівна 108254 

Змитрук Тимур Юрійович 108307 

Знаменська Іванна Владиславівна 108237 

Зоідзе Діана Романівна 108678 

Золковер Андрій Олександрович 108687 

Золотих Ірина Борисівна 108687 

Зубарев Сергій Миколайович 108043 

Зуєв Юрій Володимирович 108976 

Зюзюн Вадим Ігорович 108564 

Зюкова Марія Михайлівна 108554 

Зябіна Євгенія Анатоліївна 107699 

Іваневич Лілія Анатоліївна 108113 

Іваненко Ірина Олександрівна 108405 

Іванкін Олександр Миколайович 108182 

Іванов Євген Мартинович 108511, 108512 

Іванова Ірина Вікторівна 108231 

Іванченко Наталія Григорівна 108242 

Іванчук Наталія Віталіївна 107759 

Івашко Ауріка Василівна 107865 

Іващенко Віта Олександрівна 108150 

Іващенко Оксана Алімівна 108467 

Ігін Олег Альбертович 108991 

Ізбаш Катерина Сергіївна 107944, 107945 

Ізюмська Олена Михайлівна 108679, 108680 

Ікалюк Леся Михайлівна 108513 

Ільїч Людмила Миколаївна 108972 

Ільницька Ганна Сергіївна 108103 

Ільченко Вікторія Миколаївна 108094 

Іосипчук Анастасія Михайлівна 108470 

Ісаєнко Галина Леонідівна 108219, 108220 

Ісенко Віталій Васильович 108794 

Іщенко Володимир Іванович 108580 

Каблаш Іван Євгенович 108426 

Кадоб'янська Наталія Миколаївна 108829 

Кадочніков Сергій Михайлович 108847 

Казак Оксана Олексіївна 108737, 108768, 108989, 108990 

Казарян Едмон Манвелович 107769, 107770, 107801 

Казмєрчак Данута 108851 

Калганов Михайло Андрійович 107901, 107902 

Калин Роман Ігорович 108800, 108802 

Калінін Олександр Євгенович 107738 

Калініна Марина Петрівна 108975 

Каліщук Світлана Миколаївна 108735, 108765, 108766 

Калугін Володимир Юрійович 108711 

Калюжная Ольга Сергіївна 108295 

Камишан Анна Павлівна 107841, 107842 

Канарик Юлія Сергіївна 108617 
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Канцедал Наталія Анатоліївна 108897, 108967 

Каньовська Людмила Володимирівна 108889 

Канюка Інна Олександрівна 108763 

Капліна Анастасія Іванівна 108935, 108938, 108963, 108964 

Капустян Олексій Володимирович 107836 

Капустян Олена Анатоліївна 107836, 107984, 107985 

Караган Інна Вікторівна 108127 

Карачун Оксана Геннадіївна 107835 

Карнаух Анжеліка Анатоліївна 108542 

Карнаушенко Алла Сергіївна 108960 

Карпа Марта Іванівна 108489 

Карпенко Роман Валерійович 108171, 108172, 108173, 108174, 108176 

Карпов Володимир Анатолійович 107958 

Карпчук Наталія Петрівна 108851 

Касич Алла Олександрівна 108929, 108930, 108931 

Категоренко Максим Олександрович 108147 

Кацемір Яна Віталіївна 108936, 108939 

Качалова Ірина Сергіївна 108908 

Кашпарова Олена Валеріївна 107864 

Кащук Катерина Василівна 107893 

Каюн Сергій Васильович 108094 

Квітка Ольга Леонідівна 107840 

Кебало Володимир Васильович 107865 

Кендюхова Антоніна Анатоліївна 108285, 108286 

Кизенко Олена Олександрівна 108955 

Килихевич Світлана Миколаївна 108428 

Кирилов Юрій Євгенович 108965 

Кирич Едуард Ілліч 108420 

Кириченко Любов Олексіївна 108727, 108728 

Кирчата Ірина Миколаївна 108083 

Кихтюк Оксана Василівна 108528 

Кицюк Ірина Василівна 108851 

Киян Володимир Якович 108951, 108952 

Кім Павло Андрійович 107778 

Кімуржий Марія Іванівна 108981 

Кіпчук Руслана Валентинівна 108307 

Кірін Роман Станіславович 108252 

Кірова Яна Олегівна 108840 

Кісіль Наталія Валеріївна 108261 

Кісліцин Андрій Миколайович 108238 

Кічняєв Андрій Миколайович 108044 

Кіяниця Володимир Миколайович 108980 

Кіянюк Олександр Іванович 108411 

Клевака Леся Петрівна 108597, 108598 

Клименко Віта Іванівна 108434 

Клименко Карина Вадимівна 108362 

Клочко Альона Миколаївна 108190 

Князєв Володимир Володимирович 108356 

Князькова Ірина Іванівна 108509 

Кобеняк Микола Миколайович 108580 

Кобець Микола Вікторович 108156 

Кобилін Анатолій Михайлович 108729 

Кобилін Олег Анатолійович 108729 

Кобко-Одарій Вікторія Сергіївна 107814, 107815, 107816, 108894, 108895 
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Коблянська Інна Ігорівна 108125 

Ковалевська Тетяна Іванівна 108081 

Коваленко Андрій Анатолійович 108630, 108631 

Коваленко Дар'я Володимирівна 108323, 108324, 108325, 108326, 108327 

Коваленко Олександр Анатолійович 108824 

Коваленко Олексій Лелевич 107865 

Коваленко Поліна Вікторівна 108552 

Коваль Анна Миколаївна 108617 

Коваль Ганна Володимирівна 108797 

Коваль Тетяна Ігорівна 108679, 108680 

Ковальов Анатолій Іванович 107958 

Ковальов Геннадій Вікторович 108062 

Ковальова Вікторія Іванівна 108678, 108777 

Ковальова Ганна Василівна 108503 

Ковальчук Наталія Дмитрівна 108986 

Ковальчук Станіслав Ігорович 108836 

Ковбаса Ярослав Володимирович 107863 

Ковельська Антоніна Василівна 108104, 108165 

Ковиліна Вероніка Геннадіївна 107741, 107742, 107743, 107748, 107843 

Ковцур Катерина Григорівна 108057 

Когут Юрій Іванович 108055 

Кожина Ганна Михайлівна 108506 

Козирєва Олена Вадимівна 108678 

Козік Ігор Петрович 108669 

Козубай Інна Віталіївна 108456, 108457 

Койбічук Віталія Василівна 107710, 107711 

Кокорєва Ольга Володимирівна 108368, 108369, 108370, 108371, 108372, 108790 

Коленко Віолетта Володимирівна 108919, 108923 

Коленко Владислава Олександрівна 108919 

Колесник Марина Олександрівна 108398, 108399 

Колінько Наталія Іванівна 108312, 108313, 108314 

Колінько Наталія Ігорівна 108315 

Коломечюк Владислав Вікторович 108851 

Коломієць Олександр Вікторович 107866 

Коломійченко Марина Володимирівна 108250 

Коломійчук Марина Олегівна 107859 

Колос Юлія Зіновіївна 108625 

Колосок Андрій Мирославович 108486 

Колотіліна Олена Василівна 108688 

Колупаєва Іріна Володимирівна 108419 

Колючий Сергій Миколайович 108153 

Коляда Тетяна Анатоліївна 108552, 108553, 108678 

Комаринська Юлія Борисівна 108156 

Комеліна Анна Андріївна 108032 

Комеліна Ольга Володимирівна 108027, 108028, 108031, 108032 

Конвісар Микола Григорович 107943, 108794 

Конєва Тетяна Анатоліївна 107938, 107939, 107940, 107941, 107942 

Коновалов Олександр Сергійович 108377 

Коновалова Марина Валентинівна 108872 

Кононов Богдан Сергійович 108402 

Кононова Ірина Володимирівна 108221, 108222, 108223, 108224 

Кононова Марина Миколаївна 108402 

Копачинська Галина Василівна 108851 

Копилова Тетяна Валеріївна 108702, 108704 
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Копосов Павло Германович 108873 

Коптєв Михайло Миколайович 108402, 108580 

Кордюк Олена Миколаївна 108418, 108721 

Корецька Тетяна Костянтинівна 108675 

Корж Олексій Миколайович 108636 

Корнєва Еліна Аркадіївна 108499 

Корнієнко Ірина Володимирівна 108132 

Корнійчук Роман Володимирович 108475 

Коробка Артем Васильович 107903 

Коробова Наталія Миколаївна 108772, 108773, 108774 

Королєсова Дарія Дмитрівна 108792 

Корольова Ольга Вікторівна 107927 

Корольова Тетяна Сергіївна 107958 

Коротаєв Володимир Миколайович 108252 

Корсак Роман Вікторович 108550 

Корсунська Марина Василівна 108028 

Корсунська Марина Юріївна 108161 

Корхова Маргарита Михайлівна 107927 

Корчевська Лілія Олександрівна 108790 

Корючин Андрій Андрійович 108179 

Кос Наталія Вікторівна 108833, 108834 

Костенко Василь Іванович 108831, 108832 

Костенко Микита Сергійович 108908 

Коструба Наталія Сергіївна 108528 

Костюк Андрій Михайлович 108079 

Костюк Людмила Степанівна 107730, 107731 

Костюкевич Віктор Митрофанович 108869 

Костючик Надія Іванівна 108495 

Костючик Олег Олександрович 108883, 108884 

Костюшко Андрій Юрійович 108579 

Костюшко Олександр Юрійович 108579 

Костяна Оксана Вікторівна 108886 

Косяк Ігор Васильович 108179, 108180 

Котелевська Тетяна Михайлівна 108679, 108680 

Котенко Наталія Вікторівна 107700 

Котик Тарас Любомирович 107959 

Котовська Юліана Станіславівна 108689 

Кофанов Андрій Віталійович 108156 

Кофанова Олена Сергіївна 108156 

Коханова Олена Петрівна 108825 

Коцаренко Віктор Олексійович 108060, 108061, 108062, 108080 

Коцюбійчук Зоряна Ярославівна 108888, 108889, 108890, 108891, 108892 

Кошелєв Василь Олександрович 108702, 108703, 108704 

Кошелєв Олександр Іванович 108702, 108704 

Кошова Дарина Олександрівна 108061 

Кошовий Микола Дмитрович 108343, 108349 

Кравець Віталій Михайлович 108152 

Кравець Олена Валеріївна 108900 

Кравцов Денис Олександрович 108567 

Кравченко Володимир Іванович 108356 

Кравченко Олена Вікторівна 108088, 108089, 108090 

Кравчук Надія Леонідівна 107722, 107723 

Кравчук Світлана Леонтіївна 107724, 107725 

Краєва Оксана Анатоліївна 108971 
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Красноголовець Євген Павлович 108699, 108700, 108701 

Краснодемська Ірина Йосипівна 107821 

Краснокутська Юлія Сергіївна 107754 

Красовська Лариса Іванівна 107976 

Крейдич Ірина Миколаївна 108736, 108768 

Кривенда Андрій Анатолійович 107692 

Криволапчук Володимир Олексійович 108533 

Кривуц Світлана Василівна 108896 

Кривцов Сергій Олександрович 108904 

Крикун Вікторія Дмитрівна 107893 

Крикунова Вікторія Миколаївна 108965, 108970 

Крилач Світлана Іванівна 108623 

Крисін Денис Володимирович 108908 

Крічкер Ольга Юхимівна 108230, 108232, 108472, 108817, 108818, 108819 

Кропельницька Світлана Орестівна 107694 

Крук Олена Миколаївна 107981 

Крутякова Валентина Іванівна 107852, 108268, 108269, 108270 

Крючин Андрій Андрійович 108180 

Крючко Тетяна Олександрівна 107892 

Кубатко Олеся Миколаївна 108539 

Куделя Ірина Олександрівна 108945 

Кудрявець Євген Володимирович 107837 

Кузнецов Сергій Володимирович 108079 

Кузь Ірина Олексіївна 107822 

Кузьменко Володимир Васильович 108433 

Кузьменко Оксана Василівна 107796, 107797 

Кузьменко Ольга Віталіївна 107710, 107900, 108696 

Кузьмін Олександр Анатолійович 108050 

Кулаков Олександр Олександрович 108744 

Кулакова Наталія Володимирівна 108150 

Кулакова Світлана Юріївна 108162 

Кулик Анатолій Ярославович 108095 

Кулик Ярослав Анатолійович 108095 

Кульбако Вікторія Віталіївна 108309, 108310 

Кульбашна Олена Анатоліївна 107844 

Кульчицька Анна Валеріївна 108528 

Куманьов Сергій Олександрович 108435 

Кумеда Тетяна Андріївна 108152 

Кундельчук Оксана Петрівна 108470 

Куницький Костянтин Сергійович 108448 

Куницький Сергій Олегович 107759 

Куприненко Руслана Вікторівна 108183 

Купчак Володимир Романович 108489 

Купчук Ігор Миколайович 108853, 108854, 108855, 108856 

Куракіна Лариса Валентинівна 108569, 108761 

Куриленко Вікторія Едуардівна 108968 

Курилін Іван Ростиславович 108149 

Куріненко Володимир Леонідович 107987, 108218 

Курчанов Валерій Микитович 108363 

Курьянович Олександр Вікторович 108191 

Кухар Андрій Григорович 107971 

Кухар Валерія Валеріївна 108599 

Кухарик Вікторія Василівна 107925 

Куценко Ірина Євгенівна 108394 
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Куценко Олена Іванівна 108918 

Куцик Микола Стефанович 108388 

Кучеренко Людмила Іванівна 108893 

Кучеренко Максим Володимирович 108477 

Кучма Наталія Володимирівна 107948 

Кучма Яна Вікторівна 108814, 108816 

Кушлик Руслан Романович 108289, 108290 

Кушнерева Тетяна Вікторівна 107892 

Кушнерьов Олександр Сергійович 107711 

Кушнір Наталія Олександрівна 108079 

Куян Юлія Олександрівна 108979 

Кюрчев Володимир Миколайович 107883, 107884, 107885, 107886, 107887, 107888, 

107889, 107890 

Лаврикова Оксана Валентинівна 108079 

Лагоша Арсеній Володимирович 108185 

Ладжун Юрій Іванович 108047 

Лазарєва Олена Борисівна 108165 

Лазня Олексій Олексійович 108051 

Лазорко Оксана Валеріївна 108528 

Лазуренко Богдан Олександрович 108356 

Лазуренко Вікторія Валентинівна 108868 

Лакида Іван Петрович 108069, 108070, 108071, 108072, 108073, 108074, 

108075, 108076, 108077, 108078 

Лакида Марина Олексіївна 108069, 108070, 108071, 108072, 108073, 108074, 

108075, 108076, 108077, 108078 

Ларкіна Світлана Олександрівна 108167 

Латишев Костянтин Олександрович 107804 

Латишев Юрій Володимирович 108064 

Лебедевич Світлана Іванівна 108315 

Лебедченко Віра Віталіївна 108663 

Лебідь Вікторія Вікторівна 108783, 108784, 108785, 108786 

Левицька Світлана Олексіївна 108489 

Левищенко Карина Олександрівна 108496 

Левків Галина Ярославівна 108797 

Левченко Микола Григорович 108079 

Левченко Олег Євгенович 108568 

Левченко Юрій Олександрович 108150 

Левчук Святослав Євлогійович 107863, 107864 

Лега Ольга Василівна 107962, 107963 

Леган Ірина Миколаївна 108520 

Легейда Дмитро Вікторович 108035, 108036, 108037, 108038, 108039 

Лелека Тетяна Олександрівна 108666 

Лелюк Аліна Володимирівна  107715 

Лемещук Олександр Ігорович 108079 

Лемішка Ігор Анатолійович 108258 

Леснік Олександр Миколайович 107863, 107864, 108065 

Леськів Галина Зеновіївна 108177, 108797 

Лєонов Сергій В'ячеславович 108688 

Лєонов Сергій Вячеславович 107710, 107896, 107899, 108311 

Лимаренко Ніна Петрівна 108679, 108680 

Лисанець Юлія Валеріївна 108646 

Лисаченко Ігор Григорович 108914 

Лисенко Андрій Миколайович 108226 

Литвиненко Наталія Володимирівна 108091 
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Литвиненко Ольга В'ячеславівна 108564 

Литвиненко Ольга Михайлівна 107867, 107868 

Литвинов Валерій Валентинович 108980 

Литвинова Наталія Вікторівна  107760 

Лібега Антоніна Іванівна 108253 

Лігус Ольга Марківна 108974 

Лільчицький Олег Володимирович 108260 

Лісіцина Юлія Олександрівна 108620, 108621 

Лісогор Віталій Григорович 108149 

Літвінова Інна Миколаївна 108872 

Літвінова Олена Валеріївна 108156 

Літовченко Ольга Василівна 107717 

Логвіненко Ганна Вікторівна 108160, 108337 

Логунова Поліна Юріївна 108138, 108251 

Локшин Сергій Юрійович 107728, 108259 

Ломакіна Ольга Сергіївна 108205, 108414, 108415 

Лопатто Іван Юрійович 107849 

Лопух Назарій Богданович 108296 

Лопушинська Олена В'ячеславівна 108067, 108591, 108610 

Лубко Дмитро Вікторович 108583 

Лужинецький Анатолій Олександрович 108848 

Лук'яновець Наталія Миколаївна 108375 

Лукашенко Альона Анатоліївна 108154 

Лупало Олександр Анатолійович 108154 

Лущинська Юлія Вячеславівна 108545, 108546, 108547, 108548 

Люльов Олексій Валентинович 107698, 107699, 107708 

Лютий Ігор Олексійович 107984, 107985 

Лютко Наталія Віталіївна 108455 

Лялюк Алла Миколаївна 108982 

Ляшенко Анастасія Вячеславівна 107800 

Ляшок Вадим Ігорович 108044 

Магро Валерій Іванович 108498 

Мазай Олена Юріївна 108702 

Мазан Сергій Миколайович 107791, 108137 

Майборода Тетяна Миколаївна 107896, 107898 

Майборода Юлія Миколаївна 108794 

Майстренко Олег Владиславович 108794 

Макаренко Герман Георгійович 108778 

Макаренко Інна Олександрівна 107703 

Макаренко Олександр Миколайович 108256 

Макаров Віталій Васильович 108775 

Макаров Марк Анатолійович 108148 

Макарова Анна Леонідівна 107840 

Макарук Лариса Леонідівна 108423, 108424 

Маков Павло Миколайович 108408, 108409 

Максим'юк Анатолій Миколайович 108740 

Максимейко Наталія Ярославівна 107936 

Максименко Василь Іванович 108134 

Максюта Оксана Василівна 108046 

Малахов Дмитро Сергійович 108366 

Малашенко Наталія Юріївна 107964 

Малиновський Андрій Ігорович 108977 

Малихіна Олена Євгеніївна 108514, 108515, 108516 

Малиш Ольга Іванівна 108026 
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Малишко Володимир Анатолійович 108197, 108849 

Маліков Володимир Васильович 108504 

Малімон Людмила Яківна 108528 

Малініна Лоліта Віталіївна 108941, 108942 

Маліцький Дмитро Анатолійович 108957 

Мальований Ігор Петрович 108742 

Мальчикова Дар'я Сергіївна 108079 

Маляр Станіслав Анатолійович 108128, 108129 

Маляренко Альона Олександрівна 108923 

Маляренко Володимир Іванович 108182 

Мамонова Ганна Валеріївна 108248 

Мандрик Ольга Євгенівна 108889 

Марандюк Олександр Георгійович 107773 

Мартинюк Ірина Василівна 108126 

Мартинюк Ольга Миколаївна 107733, 107734, 107735, 107736, 107737 

Мартиросян Людмила Іванівна 108627 

Марусинець Мар'яна Михайлівна 107777, 107820 

Марухленко Оксана В'ячеславівна 108734 

Марцева Людмила Андріївна 108911 

Марченко Олена Геннадіївна 108679, 108680 

Маршалова Валерія Юріївна 108908 

Масальський Дмитро Ігорович 108522 

Масимова Олена Євгенівна 108917 

Маслова Тетяна Миколаївна 107779, 107780, 107781 

Матасар Ігнат Тимофійович 107906 

Матковська Тетяна Миколаївна 107986 

Матузко Борис Павлович 108645, 108649 

Матюк Тетяна Володимирівна 107695, 107696, 107697 

Матюшенко Іван Іванович 108211 

Махачашвілі Русудан Кирилевна 108827, 108828 

Маховка Вікторія Михайлівна 107936 

Махровська Наталя Анатоліївна 108762 

Мацаєнко Сергій Васильович 108341 

Мацера Ольга Анатоліївна 108081 

Мацьків Романа Тарасівна 108117, 108118, 108120 

Медведєв Віталій Володимирович 108623 

Мельник Леонід Васильович 108822 

Мельник Марія Олександрівна 107892 

Мельничук Василь Іванович 108695 

Мельничук Ірина Ярославівна 108983 

Менджул Марія Василівна 108239 

Мендус Сергій Іванович 108156 

Меніннік Станіслав Петрович 107790 

Меняйлов Євген Сергійович 108904 

Мерзлікін Вячеслав Геннадійович 108185 

Меркулова Наталя Володимирівна 108582 

Мещишен Іван Федорович 107731 

Мєліхова Тетяна Володимирівна 108868 

Микитчик Андрій Васильович 108150 

Миколайчук Віра Георгіївна 107927, 108317 

Мировська Анна Всеволодівна 108149 

Мироненко Тетяна Платонівна 108721 

Миронов Ярослав Анатолійович 108187 

Миронова Ганна Анатоліївна 108655 
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Миронова Світлана Петрівна 108210 

Миронова Світлана Петрівна 108208, 108209 

Миронюк Віктор Валентинович 108065 

Миронюк Тетяна Василівна 108150 

Миськів Богдан Теодозійович 108991 

Михайліченко Микола Васильович 108772, 108773 

Михайлова Емілія Аурелівна 107986 

Михайловська Неля Анатоліївна 108066 

Михальчинець Галина Томівна 108687 

Михальчук Людмила Володимирівна 108094 

Михальчук Роман Юрійович 108795, 108796, 108798, 108799, 108801 

Михалюк Назар Юрійович 108851 

Мицовський Владислав Дмитрович 108086 

Міланенко Олександр Анатолійович 108697 

Мілька Алла Іванівна 108525 

Мільков Володимир Леонідович 107771, 108562, 108563, 108565, 108566, 108706, 

108707, 108708, 108709, 108710 

Міміношвілі Едуард Григорович 108644 

Міненко Олеся Василівна 108818 

Мінко Олександр Іванович 108555 

Мінцер Озар Петрович 108122 

Міняйленко Інна Валентинівна 108032 

Мірзоєва Олександра Юріївна 108830 

Мітельов Дмитро Анатолійович 107986 

Мітєва Арина Миколаївна 108924, 108925 

Мітлош Антоніна Василівна 108528 

Мішеніна Галина Анатоліївна 107898 

Мішин Анатолій Вікторович 108242 

Мішин Олександр Юрійович 107805 

Мішина Світлана Володимирівна 107805 

Міщенко Дмитро Анатолійович 108094 

Мкртчян Юрій Робертович 108034 

Мовчан Лариса Григорівна 108911 

Мовчан Сергій Іванович 107883, 107884, 107885, 107886, 107887, 107888, 

107889, 107890 

Могилко Владислав Віталійович 108403 

Можечук Люся Василівна 108340 

Мозоль Станіслав Анатолійович 108150 

Мокрогуз Олександр Петрович 107793 

Молчанов Іван Олегович 108578 

Молчанова Олена Дмитрівна 108271, 108632 

Моргунець-Ісаєнко Олеся Олександрівна 108536 

Мордань Євгенія Юріївна 108985 

Мордюк Богдан Миколайович 108366, 108403 

Мороз Сергій Петрович 108862 

Морозов Андрій Васильович 108755 

Морозова Валерія Сергіївна 107864 

Морозова Ганна Олександрівна 107977 

Морозова Марія Миколаївна 108857, 108858, 108859, 108860 

Москаленко Володимир Борисович 108497 

Москаленко Олександр Михайлович 108712 

Москаленко Юрій Олександрович 108792 

Москалик Геннадій Федорович 107758, 107763, 107764 

Москальченко Іван Леонідович 108748 
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Москалюк Надія Григорівна 107713 

Мосол Наталія Олександрівна 108520 

Мудрик Алла Богданівна 108528, 108529, 108530 

Музикантов Олександр Георгійович 108079 

Муквіч Олена Миколаївна 108413 

Мусієнко Ігор Володимирович 107739 

Набока Руслан Миколайович 108368, 108370 

Нагайник Тарас Григорович 108151 

Нагорний Євген Ігорович 108359 

Нагула Олена Леонідівна 108826 

Надтока Денис Михайлович 107904 

Надтока Олена Володимирівна 107904 

Найденко Олексій Євгенович 108124 

Накісько Світлана Геннадіївна 108623 

Наконечна Маргарита Олександрівна 107750 

Наконечна Юлія Олександрівна 107750 

Наконечний Олександр Григорович 107836, 108040 

Наливайко Лариса Романівна 108861, 108862 

Насталенко Яна Іванівна 108551 

Настич Віктор Миколайович 108134 

Науменко Ігор Вікторович 107943 

Науменко Роман Олександрович 108992 

Начинова Олена Василівна 108559 

Невгад Сергій Степанович 107893 

Невойт Ганна Володимирівна 108121, 108122 

Негрецький Сергій Миколайович 107818 

Неміш Юлія Василівна 108661, 108662, 108663, 108687, 108695 

Ненько Юлія Петрівна 108467 

Несен Ольга Олександрівна 108151 

Нечитайло Юлія Сергіївна 108932 

Никифоренко Олена Миколаївна 107764 

Никифоров Анатолій Євгенович 108629 

НикО (псевдонім) 108535 

Николин Петро Михайлович 108411 

Николин Уляна Михайлівна 108411 

Нікіпелова Олена Михайлівна 108268 

Нікітенко Володимир Олександрович 107955 

Нікітенко Олександр Іванович 108213, 108214 

Нікітчук Артем Валерійович 107823, 107824, 107825, 107826, 107827 

Нікіфоренко Володимир Степанович 108483 

Нікіфорчук Світлана Сергіївна 108721 

Нікішина Наталія Владиславівна 108417 

Нікольський Олександр Іванович 108095 

Нікутов Артем Володимирович 108644 

Ніточко Марія Іванівна 108792 

Новак Дмитро Анатолійович 108051 

Новак Євген Едуардович 108094 

Новицька Ірина Василівна 107808, 107809, 107860 

Новіков Олексій Андрійович 108534 

Новікова Світлана Чеславна 108321 

Новохацький Микола Леонідович 107852 

Носкін В'ячеслав Олександрович 107758 

Носоненко Олександр Анатолійович 108507, 108508, 108722 

Обелець Тетяна Володимирівна 108989, 108990 
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Оберемок Євген Георгійович 108322 

Обрусна Світлана Юріївна 108231 

Обухов Олексій Анатолійович 107943, 108051 

Обштат Олексій Віталійович 108396 

Овсянкіна Людмила Анатоліївна 108986 

Овсянніков Вячеслав Георгійович 108234 

Овчар Микола Іванович 108841 

Овчаренко Олександра Ігорівна 108412 

Огірко Ольга Ігорівна 108673 

Огнена Вікторія Олександрівна 107850, 107851, 107905, 107982 

Огородник Мирон Михайлович 108312, 108314 

Огородня Євгенія Миколаївна 108111 

Озеров Михайло Юрійович 108306 

Озерчук Ігор Михайлович 108698 

Оксютенко Олена Іванівна 108338 

Олег Гриф (псевдонім) 108543, 108544, 108549 

Олійник Аліна Сергіївна 108033, 108374, 108375, 108376, 108502 

Олійник Євген Олегович 108374 

Олійник Олександр Петрович 107772 

Олішкевич Наталія Володимирівна 108387 

Олянич Аня Володимирівна 108474 

Омельченко Людмила Іванівна 108413 

Омельчук Сергій Аркадійович 107751, 108079 

Омельяненко Віталій Анатолійович 108243, 108244 

Омелянова Вікторія Юріївна 108450, 108453, 108689 

Онащук Максим Олексійович 108741, 108958 

Оніпко Валентина Володимирівна 108580 

Оніщенко Олена Володимирівна 108328 

Опалєв Михайло Леонідович 107799 

Орленко Іван Андрійович 108412 

Орлов Владлен Миколайович 108898 

Орлова Вікторія Миколаївна 107797 

Орлова-Гудім Катерина Сергіївна 108470 

Осадча Тетяна Всеволодівна 107714 

Осадчий Анатолій Анатолійович 108803 

Оскома Олена Володимирівна 108674, 108677 

Остапенко-Боженова Аліна Василівна 108551 

Остапович Володимир Петрович 108533 

Остапчук Ігор Валентинович 108579 

Остріковський Андрій Олександрович 108227 

Островський Денис Миколайович 108116, 108124 

Очеретько Борис Євгенович 108104 

П'янило Ярослав Данилович 108296 

П'ятаченко Владислав Юрійович 107707 

Павленко Віктор Олексійович 108103 

Павленко Єлена Євгенівна 108103 

Павлик Ганна Володимирівна 108343, 108349, 108350 

Павліха Наталія Володимирівна 108851 

Павлов Костянтин Володимирович 108487, 108489 

Павлов Олексій Володимирович 108099 

Павлова Олена Миколаївна 108486 

Павлова Олена Юріївна 108660 

Павлова Тетяна Володимирівна 107958 

Павловський Олексій Михайлович 108839 
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Падерін Іван Дмитрович 108094 

Паладян Віталій Васильович 108373 

Паламарек Каріна Вікторівна 108446, 108447 

Палій Аліса Олегівна 107987, 108218 

Палій Катерина Володимирівна 107744 

Пальоха Андрій Сергійович 108421 

Пальшкова Ірина Олександрівна 108168, 108169, 108170, 108647, 108648 

Панімарчук Оксана Іванівна 107730, 107731 

Панкратов Олександр Вікторович 108258 

Панкратова Вікторія Олегівна 108193, 108194, 108195, 108196 

Панченко Михайло Сергійович 108192 

Панчук Руслан Миколайович 107754 

Панькова Лілія Олександрівна 108617 

Папенко Микола Вадимович 108521 

Паренек Простой (псевдонім) 108429, 108430, 108431, 108432 

Парфан Надія Ярославівна 108042 

Парфьонова Ірина Іванівна 108634 

Пасинчук Кирило Миколайович 108230, 108232 

Пасічник Наталя Олексіївна 108287 

Пастух Ігор Дмитрович 108153, 108154 

Пасько Ігор Володимирович 108051 

Патик Леся Леонідівна 108149 

Патлашинська Ірина Вікторівна 108851 

Пахно Олексій Євгенович 107928, 107929, 108650, 108863, 108864, 108865, 

108866 

Пахомов Олександр Євгенович 108703 

Пахомов Роман Іванович 108600, 108628 

Пащенко Наталія Олександрівна 108614 

Педченко Наталія Сергіївна 108978, 108981 

Первій Віта Юріївна 108980 

Переверзєва Олена Валентинівна 108110 

Перевознюк Вікторія Вадимівна 107757 

Пермінова Людмила Аркадіївна 107774, 107777, 107820, 107989 

Першко Наталія Юріївна 108568 

Петленко Юлія Володимирівна 107984, 107985 

Петрачков Олександр Валерійович 108845 

Петриченко Анатолій Миколайович 108841 

Петров Вячеслав Васильович 108179, 108180 

Петрова Ганна Миколаївна 108152 

Петрова Маріанна Матеєва 108629 

Петровська Галина Андріївна 107856 

Петровська Тетяна Валентинівна 108846, 108977 

Петрочко Жанна Василівна 108987, 108988 

Петруняк Марина Валентинівна 108162 

Петрушенко Юрій Миколайович 107703, 107704, 108311, 108842 

Петухова Любов Євгенівна 108079 

Пєвнєв Віталій Юрійович 108166 

Пєшков Валерій Валентинович 108746 

Пивоваров Іван Олегович 108255 

Пивоварчик Вячеслав Миколайович 107733, 107734, 107735, 107736, 107737 

Пилипенко Ігор Олегович 108079 

Пилипенко Олена Олександрівна 108393 

Пилипчак Микола Семенович 108416 

Пилипчак Юлія Семенівна 108416 
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Пиляк Ніна Вікторівна 108268 

Пирог-Заказнікова Ангеліна Валеріївна 108580 

Писанець Олександр Максимович 108704 

Писаренко Віра Миколаївна 108058 

Письменний Дмитро Петрович 108148 

Пишногуб Мирослава Володимирівна 108667 

Пищикова Катерина Сергіївна 108908 

Півень Микола Васильович 108397 

Півненко Юрій Олександрович 108793 

Півторак Діана Олександрівна 108839, 108901, 108902 

Пігуль Наталія Георгіївна 107897 

Підвисоцький Валерій Валентинович 108149, 108150, 108151, 108152, 108154, 108156 

Піддубний Олексій Юрійович 108617, 108618, 108724 

Піднебесна Галина Анатоліївна 108716 

Пікулик Оксана Богданівна 108851 

Пікуліна Надія Юріївна 108094 

Пімоненко Тетяна Володимирівна 107698, 107699, 107708 

Пісковський Юрій Іванович 108723 

Пісоцька Олена Олександрівна 108237 

Піщанська Нонна Олександрівна 107852, 108269, 108270 

Піщенко Геннадій Іванович 108150 

Пластун Олексій Леонідович 107703 

Платов Ілля Михайлович 108839 

Плескачова Владислава Сергіївна 108676 

Пліско Ірина Владленівна 108622, 108623, 108624 

Плічко Анатолій Миколайович 107817 

Плугатир Максим Віталійович 108153, 108154 

Плужник Андрій Васильович 108027, 108032, 108161 

Плющ Сергій Олександрович 108792 

Побережець Юлія Миколаївна 108853 

Побігун Сергій Андрійович 108120 

Погорецька Марія Григорівна 107746 

Погрібна Наталія Володимирівна 107984, 107985 

Погромська Ганна Сергіївна 108762 

Погуда Наталія Вікторівна 108629 

Пода Ольга Анатоліївна 107892 

Подозьорова Анжела Володимирівна 107908 

Подолян Олександр Олександрович 108838 

Подра Ольга Павлівна 108797 

Подустов Михайло Олексійович 108914 

Покайчук Віталій Ярославович 108861 

Полєвода Юрій Алікович 108853, 108854, 108855, 108856 

Поливанюк Василь Дмитрович 108861 

Поліпчук Олексій Богданович 107853, 107854, 107855 

Поліщук Валерій Миколайович 108887, 108973 

Поліщук Геннадій Сергійович 108150 

Поліщук Ольга Вікторівна 107893 

Поліщук Сергій Володимирович 107863 

Половіна Олена Анатоліївна 108767 

Полозова Тетяна Василівна 108419 

Полунін Андрій Юрійович 108361 

Полуяктова Ольга Володимирівна 107695, 107696, 107697 

Поляков Віталій Андрійович 108398, 108399 

Полях Анатолій Михайлович 108149 
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Помещикова Ірина Петрівна 108614 

Понич Микола Олександрович 108908 

Пономаренко Євгеній Георгійович 108205, 108414, 108415 

Пономаренко Євгенія Дмитрівна 108186 

Пономаренко Наталя Миколаївна 108661 

Попадинець Оксана Григорівна 107959 

Попадич Олена Олександрівна 108101 

Попенко Лариса Вікторівна 107740 

Портна Олена Олексіївна 108893 

Поспєлов Валентин Андрійович 107775 

Постольнікова Тетяна Юріївна 108908 

Потапюк Ірина Петрівна 107831, 107832 

Потапюк Лілія Миколаївна 107830, 107831, 107832, 107833, 107834 

Потяженко Максим Макарович 108121, 108122 

Похилько Світлана Василівна 107700 

Почерніна Наталія Вікторівна 108357, 108358, 108360 

Почтовюк Андрій Борисович 107720 

Правдін Юрій Михайлович 108573, 108574, 108575, 108576, 108577 

Прасол Дмитро Вікторович 108132 

Прийдак Тетяна Борисівна 107962, 107963 

Прийменко Наталія Олегівна 108679, 108680 

Примак Роман Миколайович 108156 

Присяжнюк Олена Віталіївна 108983, 108984 

Присяжнюк Петро Васильович 107727, 107729, 107730, 107731, 107732 

Приходько Юрій Павлович 108156 

Прогнімак Олександр Володимирович 107718 

Прокопенко Наталія Семенівна 108768 

Прокопук Юлія Сергіївна 107864 

Проневич Олексій Станіславович 108553 

Проніна Олена Миколаївна 108402, 108580 

Проноза Дар'я Василівна 107893 

Пронь Світлана Віталіївна 108913 

Процишина Ольга Юріївна 108100 

Птиця Наталія Василівна 108057 

Пустовалова Ольга Іванівна 108428 

Пустовіт Наталія Володимирівна 108299 

Пушкар Марина Василівна 108617 

Пушко Олександр Олександрович 108091 

Пясковський Вадим Валерійович 108149 

Работягова Людмила Іванівна 108463 

Радов Денис Георгійович 107935 

Раєвська Маргарита Львівна 108059 

Разумова Ганна Вікторівна 108674, 108677 

Райська Маргарита Валеріївна 108377 

Райченко Анна Олександрівна 108064 

Расюк Едуард Вікторович 108150 

Ребрик Наталія Йосифівна 108066 

Ребрина Ніна Геннадіївна  107926 

Рева Олена Миколаївна 108763 

Ревенок Віктор Іванович 108095 

Редкін Олександр Васильович 108600 

Резвіна Катерина Юріївна 108899 

Резніченко Олена Леонідівна 107757 

Рекуненко Ігор Іванович 108985 
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Речицький Олександр Наумович 107915 

Решетніков Євген Борисович 108505 

Решетняк Роман Олександрович 108862 

Решетовський Володимир Володимирович 108225 

Решнова Світлана Федорівна 107915 

Ригалюк Галина Олексіївна 108686 

Ридаш Вікторія Олександрівна 107701 

Рижиков Євгеній Володимирович 108097 

Рижухін Михайло Володимирович 108188 

Ріжняк Оксана Леонідівна 108666 

Робец Генадій Адамович 107943 

Робський Владислав Олександрович 108449 

Рогальська Вікторія Вікторівна 108980 

Рогозян Юлія Сергіївна 108787 

Рогоцька Наталія Юріївна 108921 

Розова Анастасія Юріївна 107768 

Рома Валерій Вікторович 108240 

Романенко Кирило Георгійович 108992 

Романко Ірина Григорівна 108646 

Романова Тетяна Євгеніївна 108258 

Романюк Наталія Іванівна 108851 

Ромашко Олександра Михайлівна 108662 

Рубанов Павло Миколайович 107705 

Рубель Вікторія Вікторівна 108162 

Руденко Ігор Борисович 108167 

Рудичик Олена Михайлівна 108721 

Рудківська Ольга Миколаївна  107745 

Руткевич Володимир Степанович 108855 

Сабрі Світлана Миколаївна 108049 

Савицька Яна Артурівна 107864 

Савіщенко Вікторія Миколаївна 108276, 108277, 108278, 108279, 108280 

Савко Назар Остапович 107776 

Савченко Валерія Олександрівна 108147 

Савченко Віталій Михайлович 107819 

Савченко-Синякова Євгенія Анатоліївна 108717 

Савчук Анатолій Миколайович 108697 

Сагайдак-Нікітюк Ріта Василівна 108678 

Садикова Яна Михайлівна 108454 

Садова Ганна Юріївна 108721 

Садовий Микола Ілліч 107838, 107895 

Саєнко Марина Іванівна 108652, 108676 

Саєнко Микола Вікторович 108460 

Саєнко Юлія Олександрівна 108540 

Сай Дмитро Вікторович 108613 

Сай Любов Юріївна 108613 

Сайко Наталія Олександрівна 108912 

Сакара Олександр Юрійович 108747 

Саковський Андрій Анатолійович 108149, 108156 

Салтиков Дмитро Юрійович 108498 

Салтикова Ганна Василівна 107705 

Самбор Микола Анатолійович 108861 

Самодін Артем Володимирович 108149, 108151 

Самойленко Дмитро Михайлович 108094 

Самофал Олексій Іванович 108776 
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Самсонова Олена Володимирівна 107749, 108139, 108140, 108141, 108142, 108143, 

108144, 108145, 108146 

Самусевич Ярина Валентинівна 108670, 108671, 108696 

Сапегін Олександр Миколайович 108901, 108902 

Сапена Верчер Оскар 108305 

Сапсай Галина Михайлівна 108847 

Саркісян Гор Саркісович 107693 

Сафронов Ілля Геннадійович 107704 

Сбітнєва Надія Федорівна 107799 

Сварник Вадим Борисович 108908 

Свинаренко Тетяна Іванівна 107981 

Свинчук Віктор Адамович 108065 

Свириденко Олена Вікторівна 108922 

Свистун Костянтин Олександрович 108094 

Світлана Стішова (псевдонім) 108199 

Світлична Карина Станіславівна 108552, 108678 

Світличний Олександр Петрович 108617, 108619 

Свічкарь Віталій Анатолійович 108087 

Свобода Євгенія Юріївна 108156 

Святна Людмила Григорівна 108847 

Священник Антоний Демиденко (псевдонім) 107966 

Селіна Анна Сергіївна 107969, 108053 

Селіхов Юрій Анатолійович 108060, 108061, 108062, 108080 

Селюніна Зоя Володимирівна 108792 

Семененко Анжеліка Андріївна 108881, 108885 

Семеніст Іван Васильович 108827, 108828 

Семенко Олександр Ігорович 108198 

Семенков Єгор Олександрович 108906 

Семенов Віктор Васильович 108149 

Семенова Анастасія Юріївна 108132 

Семлалі Яссін 107839 

Семченко Наталія Олександрівна 108505 

Сергєєва Олена Романівна 107796, 107797 

Сергєєнкова Оксана Павлівна 108735, 108825 

Сергієв Сергій Віталійович 107943, 108051 

Сергієнко Віталій Петрович 108846 

Серкевич Ірина Ростиславівна 108215, 108216, 108217 

Серков Олександр Анатолійович 108356 

Серпенінова Юлія Сергіївна 108671 

Серьогін Юрій Іванович 108746 

Сєрєбряк Ксенія Ігорівна 108788 

Сибірцев Володимир Васильович 108687 

Сидоренко Міхаїл Васильович 108568 

Сидоров Олексій Борисович 108084 

Сидоров Сергій Юрійович 108791 

Сизова Людмила Михайлівна 108679, 108680 

Сизоненко Антон Степанович 108533 

Симоненко Альона Сергіївна 108406 

Синчук Роман Іванович 108365 

Сирота Леся Володимирівна 107764 

Ситник Василь Володимирович 108052 

Сищук Андрій Артемович 108851 

Сікаленко Єва Євгеніївна 108048 

Сікаленко Лілія Олександрівна 108048 
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Сіліщенко Оксана Петрівна 108920 

Сініцин Ігор Петрович 108837 

Сінчевський Сергій Анатолійович 108309, 108310 

Сіора Андрій Сергійович 107761 

Сіора Віра Валеріївна 107761 

Сірко Анна Юріївна 108094 

Сіродан Андрій Михайлович 107692 

Сіроклин Віталій Павлович 108343, 108349 

Скляров Олександр Іванович 108651 

Сковронська Ірина Юріївна 108843 

Скоромна Маріанна Володимирівна 108168, 108301, 108302, 108303, 108304 

Скороход Ірина Святославівна 107923, 107924, 107925, 107926, 108851 

Скочинський Роман Миколайович 108991 

Славінська Ірина Валеріївна 107945 

Сладкий Анатолій Михайлович 107692 

Сластьоненко Оксана Олександрівна 108212 

Сливінський Олексій Анатолійович 108187 

Слінько Дмитро Сергійович 108712 

Слюсаренко Віктор Володимирович 107838 

Сментина Наталія Валентинівна 107958 

Смирна Катерина Вадимівна 108644 

Смирний Сергій Олександрович 108644 

Смирнова Анна Василівна 108539 

Смірнова Ліна Леонідівна 108667 

Смірнова Ольга Валентинівна 108184 

Смоков Сергій Михайлович 108711 

Снігур Андрій Сергійович 107947 

Снігур Ольга Олексіївна 107947 

Сокиран Федір Михайлович 108149 

Соколов Олександр Дмитрович 108054 

Соколова Наталія Дмитрівна 108395 

Соколовська Юлія Євгеніївна 108376 

Сокур Микола Іванович 107804, 107891 

Солдатенко Олена Анатоліївна 108980 

Соловей Валентина Маноліївна 108088, 108090 

Соловйов Андрій Ігорович 108079 

Соловйова Олена Олександрівна 108913 

Сологор Ірина Миколаївна 108646 

Соломко Ірина Анатоліївна 108132 

Солоха Максим Олександрович 108508 

Сорока Ірина Вікторівна 108149 

Сорокін Дмитро Сергійович 108769, 108835 

Сосін Максим Юрійович 108943 

Софієнко Альона Володимирівна 107828, 108371, 108585 

Соценко Валентин Володимирович 108811, 108812, 108813 

Соценко Юлія Миколаївна 108811, 108812, 108813 

Співак Марина Вікторівна 108153, 108154 

Співаковський Олександр Володимирович 108079 

Спіркіна Оксана Олексіївна 108467 

Стан Володимир Миколайович 107752 

Станіченко Оксана Федорівна 107758 

Старагіна Ірина Петрівна 107793 

Старенький Роман Сергійович 108256 

Старченко Іван Іванович 108899 
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Стах Василь Васильович 107965 

Стеганцев Максим Миколайович 108235 

Стень Ярослав Григорович 108388 

Степаненко Олег Володимирович 108794 

Степанюк Алла Василівна 108399 

Степашко Володимир Семенович 108715, 108717 

Степова Олена Валеріївна 108240 

Стефанів Сергій Степанович 107947 

Стешенко Іван Володимирович 108815 

Столяренко Олена Олексіївна 108673 

Столярчук Олеся Анатоліївна 108825 

Страхов Сергій Олегович 108946 

Стрельников Леонід Семенович 108295 

Стрельнікова Людмила Вікторівна 108338 

Стрельчук Людмила Михайлівна 108450, 108453 

Стрілець Вікторія Юріївна 108978, 108981 

Стрілець Оксана Петрівна 108295 

Строітелев Станіслав Віталійович 108158, 108159, 108882 

Строкач Григорій Юрійович 108901, 108902 

Стукан Тетяна Миколаївна 108803 

Стяглик Наталія Іванівна 108729 

Сугейко Любов Григорівна 107810, 107811, 107812, 107813, 107934 

Суслов Володимир Юрійович 108837 

Сухомлін Катерина Борисівна 108425 

Сушинський Дмитро Олександрович 108051 

Сущенко Олена Анатоліївна 108629 

Тао Цзедун (псевдонім) 107829 

Тараненко Альона Володимирівна 108386 

Тараненко Олексій Євгенійович 108023 

Тараненко Сергій Михайлович 107844 

Таранець Олександр Миколайович 108238 

Таранцева Олена Олександрівна 108517 

Тарасенко Наталія Миронівна 107893 

Таргоня Василь Сергійович 107852 

Тасиць Тетяна Валеріївна 108437, 108442, 108443, 108444, 108445 

Татарінцев Володимир Іванович 108043 

Татарінцева Катерина Володимирівна 108047 

Таукчі Олена Федотівна 107798 

Твердохлібова Яніна Миколаївна 108200, 108201, 108202, 108203, 108204 

Тевяшов Василь Олександрович 107931, 107932, 107933 

Тененбаум Владислав Григорович 108329 

Теплухін Олексій Володимирович 108579 

Теплюк Вадим Сергійович 108425 

Терещенко Максим Анатолійович 108822 

Терещенко Олег Олександрович 107942 

Терещенко Ольга Григорівна 108257 

Терзієв Йосип Павлович 108870 

Тертишна Юлія Іванівна 108507, 108508, 108722 

Терьошина Ірина Федорівна 108506 

Теслєва Анна Віталіївна 107796 

Тимочко-Декайло Інна Володимирівна 107716 

Тимошенко Марина Вікторівна 108094 

Тимошенко Сергій Валентинович 108056 

Тимченко Кирило Олексійович 108388 
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Титаренко Любов Михайлівна 108272 

Тихомирова Євгенія Борисівна 108851 

Тичков Володимир Володимирович 108292 

Тищенко Вікторія Федорівна 108116, 108886 

Тищенко Максим Георгійович 107893 

Тітовець Євгенія Сергіївна 108094 

Ткаченко Аліна Сергіївна 108541 

Ткаченко Віталій Валерійович 108085 

Ткаченко Ольга Ярославівна 107892 

Ткаченко Павло Валентинович 108792 

Ткаченко Павло Іванович 108899 

Ткачишина Оксана Романівна 108764 

Ткачов Віталій Миколайович 108630, 108631 

Ткачук Едуард Васильович 108452 

Ткачук Тетяна Іванівна 108081 

Товкун Руслан Васильович 108262, 108400 

Товченко Лідія Олександрівна 108260 

Токова Олена Володимирівна 108717 

Толмачова Альбіна Олексіївна 108132 

Толубець Галина Олегівна 108079 

Топольницька Тетяна Богданівна 108118, 108119, 108120 

Торконяк Софія Степанівна 108739 

Торченюк Михайло Михайлович 108810 

Трембовецька Руслана Володимирівна 108292 

Трифонова Олена Михайлівна 107838 

Трійчук Володимир Васильович 108750, 108751, 108752, 108753, 108756, 108757, 

108758, 108759, 108760 

Тромсюк Володимир Дмитрович 108501 

Троян Марія Юріївна 107706, 107709 

Трунов Олександр Миколайович 108024 

Трусова Наталя Вікторівна 108822, 108970 

Трухачова Катерина В'ячеславівна 107767, 108585, 108586, 108587, 108588, 108944 

Трухачова Катерина Вячеславівна 107768 

Туль Світлана Іванівна 108434 

Тульчинський Вадим Григорович 107866 

Тульчинський Петро Григорович 107866 

Тупченко Валерія Володимирівна 107798 

Тур Оксана Миколаївна 108597 

Тургеля Юлія Сергіївна 108376 

Туриця Юлія Олександрівна 108697 

Туріщева Людмила Василівна 108514, 108515, 108516 

Туровцева Наталя Миколаївна 107975 

Уваренко Катерина Юріївна 108623 

Угнівенко Анатолій Миколайович 108833, 108834 

Удовиченко Лариса Миколаївна 108829 

Уманець Ольга Юріївна 108792 

Уманець Тетяна Рудольфівна 108428 

Усаченко Ірина Валеріївна 108461 

Усенко Анатолій Петрович 108605 

Усенко Сергій Миколайович 107943 

Усикова Олена Миколаївна 108635, 108637 

Уткіна Надія Євгенівна 108917 

Ущапівський Сергій Миколайович 108731 

Фараджова Лілія Азатханівна 107794 
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Федіна Інна Володимирівна 107907 

Федонюк Сергій Валентинович 108851 

Федоренко Юлія Петрівна 108625, 108626, 108627 

Федоров Ігор Васильович 108711 

Федорова Анастасія Олександрівна 108926, 108927, 108928 

Федорова Наталя Валеріївна 107972 

Федорова Юлія Валеріївна 107972 

Федорук Олександра Володимирівна 108513 

Федотова Тетяна Володимирівна 108528 

Федченко Володимир Михайлович 108980 

Федюшко Марина Петрівна 108681, 108682, 108683, 108684, 108685 

Фесенко Ганна Олександрівна 108804 

Фесик Олеся Андріївна 108851 

Фещенко Ольга Михайлівна 108094 

Филенко Яна Миколаївна 108636 

Філатова Ганна Петрівна 107703 

Філіпп'єва Тетяна Іванівна 108418, 108721 

Філософ Тетяна Костянтинівна 108946 

Фітьо Володимир Михайлович 107856 

Флегантова Анна Леонідівна 108434 

Флейта Юрій Вікторович 108572 

Фокас Ольга Андріївна 108218 

Фоменко Андрій Євгенійович 108861, 108862 

Фоменко Андрій Євгенович 107910, 107911, 107912, 107913, 107920, 107921, 

107922, 108107 

Фоменко Галина Романівна 107739 

Форостяний Андрій Володимирович 108148 

Франчік Наталія Володимирівна 108366, 108403 

Фурман Вікторія Вікторівна 108763 

Фурса Борис Дмитрович 108134 

Хадарцев Олександр Валентинович 107756, 107762 

Хаджи Анна Юріївна 108456, 108457 

Халапсус Дмитро Олегович 107970 

Халецька Зоя Петрівна 107817 

Хандій Олена Олексіївна 108787 

Харитонова Наталія Василівна 108520 

Харламов Дмитро Олександрович 108578 

Харламова Ганна Олексіївна 107984, 107985 

Харламова Олена Володимирівна 107804 

Харченко Кирило Олегович 107765 

Харченко Тетяна Гадульзянівна 108254 

Харченко Юрій Анатолійович 107802 

Харь Федір Михайлович 107726 

Хачатрян Ріпсіме Гукасівна 108267 

Хачитурян Олександр Григорович 108134 

Хіра Харпріт Сінгх 108330, 108331, 108332, 108333, 108334, 108335, 

108336 

Хміль Дмитро Олександрович 108321 

Хміль Олена Всеволодівна 108321 

Хомин Богдан Іванович 107857 

Хомутенко Максим Володимирович 107838 

Хомчак Олена Геннадіївна 108108, 108109 

Хомюк Наталія Леонідівна 108851 

Хохленкова Наталя Вікторівна 108288, 108294, 108295 
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Хрістов Володимир Лаврентійович 108098 

Хромильова Ольга Володимирівна 108893 

Хрутьба Андрій Сергійович 107865 

Хухліна Оксана Святославівна 108888, 108889, 108890, 108891, 108892 

Царан Марина Сергіївна 108907 

Цвігун Артур Юрійович 108578 

Цимбал Катерина Олександрівна 108743 

Цимбал Сергій Вікторович 108743 

Цирульник Максим Сергійович 108501 

Цирульник Сергій Михайлович 108501 

Цюман Євгенія Сергіївна 108564 

Цюман Тетяна Петрівна 108826 

Цяпа Сергій Михайлович 108698 

Чабан Олена Вікторівна 107810, 107811, 107812, 107813, 107934 

Чебаник Василь Якович 107869, 107870, 107871, 107872, 107873, 107874, 

107875, 107876, 107877, 107878, 107879, 107880, 

107881, 107882, 107995, 107996, 107997, 107998, 

107999, 108000, 108001, 108002, 108003, 108004, 

108005, 108006, 108007, 108008, 108009, 108010, 

108011, 108012, 108013, 108014, 108015, 108016, 

108017, 108018, 108019, 108020, 108021, 108022, 

108246, 108247 

Чевганова Віра Яківна 108162 

Чеканова Олена Сергіївна 108132 

Чепурна Олена Юріївна 107719 

Чепурова Оксана Олексіївна 108368, 108370, 108944 

Червінська Тетяна Григорівна 107984, 107985 

Червяков Іван Михайлович 108634 

Черепанова Юлія Юріївна 108092 

Чернега Владислав Миколайович 108502 

Чернега Світлана Миколаївна 108721 

Черненко Анатолій Павлович 108690, 108691, 108692, 108693, 108694 

Чернета Тетяна Олександрівна 108738 

Чернецький Євгеній Вячеславович 108435 

Черних Арсеній 108643 

Черницька Ілона Олександрівна 108363 

Черниш Ірина Володимирівна 107936 

Черниш Юрій Миколайович 108300 

Чернишов Павло Сергійович 108241, 108609 

Черніков Олександр Вікторович 108511, 108512 

Чернікова Наталія Миколаївна 108025, 108029, 108030, 108484, 108485 

Чернявський Сергій Сергійович 108149 

Черняк Іван Євгенійович 108719 

Черняк Микола Григорович 107692 

Черняк Наталія Петрівна 108980 

Черняков Дмитро Олександрович 108792 

Чигрин Олена Юріївна 107698, 107699, 107708 

Чижмотря Олексій Володимирович 108915 

Чижмотря Олена Геннадіївна 108915 

Чичановський Євген Вячеславович 108800, 108802 

Чіков Ілля Анатолійович 107753 

Чоп Анджей 108851 

Чорненька Жанетта Анатоліївна 108320, 108479, 108480, 108481 

Чорний Микола Васильович 108151, 108645, 108649 
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Чорний Олександр Ісаакович 108079 

Чорноус Юлія Миколаївна 108149 

Чубань Вікторія Сергіївна 108230, 108231, 108232, 108233 

Чуєнко Роман Миколайович 108770 

Чуйко Андрій Миколайович 108948 

Чумаченко Дмитро Ігорович 107973, 107974, 108904 

Чуприна Олена Віталіївна 108151 

Чупріна Наталія Владиславівна 108257 

Чуча Наталія Іванівна 108614 

Чуча Юрій Іванович 108614 

Чхаїдзе Давид Мевлудович 108218 

Шабашова Юлія Олегівна 108114, 108115 

Шаврук Олена Ігорівна 108471 

Шанойло Семен Михайлович 108179, 108180 

Шаповал Леонід Іванович 107738 

Шаповалов Валерій Володимирович 107818 

Шаповалова Вікторія Олексіївна 107818 

Шапошникова Ірина Василівна 108079 

Шапошникова Юлія Геннадіївна 108606, 108607, 108608 

Шапран Олександр Олександрович 107893 

Шараєвська Олена Ігорівна 108218 

Шарай Світлана Михайлівна 108783, 108784, 108785, 108786 

Шарий Петро (псевдонім) 108164 

Шаров Сергій Володимирович 108583 

Шахман Наталія Володимирівна 108079 

Шведов Станіслав Дмитрович 108564 

Шведова Олена Вікторівна 108156 

Швіндіна Ганна Олександрівна 107898 

Шевкун Марія Вікторівна 108639 

Шевченко Ірина Вікторівна 108721 

Шевченко Катерина Григорівна 108668 

Шевченко Лариса Анатоліївна 108082 

Шевченко Юлія Михайлівна 108540 

Шевчук Оксана Петрівна 108407 

Шевчук Юлія Володимирівна 108165 

Шевчук Юлія Михайлівна 108040 

Шейко Ірина Анатоліївна 108419 

Шелехов Ігор Володимирович 107707 

Шершакова Наталія Юріївна 108908 

Шершенюк Олена Миколаївна 108083 

Шешукова Ольга Вікторівна 107822 

Шинкаренко Ольга Юріївна 107893 

Шинкарук Оксана Анатоліївна 108869 

Ширяєва Ірина Віталіївна 108614 

Шиян Анатолій Григорович 108690, 108691, 108692, 108693, 108694 

Шкляр Віталій Сергійович 107988 

Школа Вікторія Юріївна 107706, 107709 

Шкробанець Ігор Дмитрович 107755 

Шкурупій Ольга Всеволодівна 108434 

Шмандій Володимир Михайлович 107804 

Шок Віктор Райнгольдович 108863, 108864, 108865, 108866 

Шостя Анатолій Михайлович 108402 

Шпаляренко Юлія Анатоліївна 108168, 108556, 108557, 108558, 108559 

Шпегун Павло Володимирович 107747 
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Штефан Анна Сергіївна 108465 

Шукліна Вікторія Вікторівна 107768, 108944 

Шуліков Сергій Олексійович 108438 

Шульга Марина Олександрівна 108585, 108586, 108587, 108588, 108944 

Шульга Роман Петрович 107988 

Шуляк Антоніна Миколаївна 108851, 108852 

Шуляк Назарій Олександрович 108851 

Шумкова Олена Володимирівна 108909 

Шутка Світлана Євгенівна 108312, 108313, 108314, 108315 

Шуть Оксана Юріївна 108552 

Шухнін Антон Сергійович 108875, 108876, 108877, 108878, 108879, 108880 

Щепотіна Наталія Юріївна 108869 

Щербак Андрій Миколайович 107803, 107956 

Щербакова Олена Леонідівна 108721 

Щербініна Світлана Адамівна 108028 

Щолокова Вікторія Олександрівна 108123 

Юдіна Тетяна Віталіївна 107930 

Юзвіков Олексій Юрійович 108579 

Юр'єв Юрій Юрійович 107692 

Юрасова Алла Миколаївна 108458 

Юрченко Анатолій Петрович 108792 

Юрченко Валентин Юрійович 108092 

Юрченко Вікторія Вікторівна 108092 

Юрченко Микола Анатолійович 108837 

Юрченко Тетяна Олегівна 108434 

Юрчук Наталія Петрівна 107753 

Яблочнікова Вероніка Олегівна 108081 

Яворський Дмитро Костянтинович 108133 

Якименко Олена Олександрівна 108872 

Якимович Наталія Ярославівна 108391 

Якіменко Ганна Олександрівна 108732, 108733 

Яковенко Анатолій Вадиславович 107893 

Яковенко Віра Дмитрівна 108918 

Яковенко Євген Олександрович 108918 

Яковенко Олександр Євгенович 108919, 108922, 108923 

Яковюк Іван Васильович 108589 

Яланська Світлана Павлівна 108595, 108596 

Яловега Людмила Василівна 107962, 107963 

Ялосоветський Ігор Андрійович 108991 

Янко Наталія Валентинівна 108321 

Яновська Ганна Олександрівна 107706, 107709 

Яременко Людмила Іванівна 107817, 108068, 108285, 108286, 108287 

Яременко Юрій Вікторович 108068, 108285 

Ярмак Олена Миколаївна 108844, 108845 

Яров Юрій Юрійович 108273, 108274 

Яровенко Ганна Миколаївна 108688 

Яропуд Віталій Миколайович 108854, 108855, 108856 

Ярошенко Аліна Віталіївна 108374 

Ясніковська Світлана Михайлівна 108088, 108089, 108090, 108440, 108441 

Яцковина Віталій Віталійович 107944 
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця 

Номер свідоцтва 

Державна установа «Інститут педіатрії, акушерства і 
гінекології імені академіка О. М. Лук'янової 
Національної академії медичних наук України» 

108413, 108427, 108428 

Державна установа «Національний науковий центр 

радіаційної медицини Національної академії 

медичних наук України» 

107906 

Державне підприємство «ІНФОТЕХ» 107903 

Державне підприємство «Лісогосподарський 

інноваційно-аналітичний центр» 

108579 

Державний гемологічний центр України 108043, 108044, 108045, 108046, 108047 

Державний університет «Житомирська політехніка» 108755 

Державний університет «Одеська політехніка» 107907, 107908, 108917, 108918, 108919, 108920, 
108921, 108922, 108923 

Державний університет інтелектуальних технологій  
і зв'язку 

108572 

Запорізький національний університет 108641, 108642 

Інженерно-технологічний інститут «Біотехніка» 

Національної академії аграрних наук України 

107852, 108268, 108269, 108270, 108271, 108632 

Інститут проблем реєстрації інформації Національної 

академії наук України 

108179, 108180 

Казенне підприємство спеціального приладобудування 
«Арсенал» 

107692, 108134, 108841, 108847 

Київський національний торговельно-економічний 

університет 

108081 

Київський національний університет імені  
Тараса Шевченка 

107836, 107984, 107985, 108040, 108041 

Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних 
технологій та систем Національної академії наук 
України та Міністерства освіти і науки України 

108715, 108716, 108717 

Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності 
Національної академії правових наук України 

108462, 108463, 108465, 108466 

Національна академія внутрішніх справ 108148, 108149, 108150, 108151, 108152, 108153, 
108154, 108155, 108156 

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського 108179, 108180 

Національний науковий центр «Інститут ґрунтознавства 
та агрохімії імені О. Н. Соколовського» 

108507, 108508, 108622, 108623, 108624, 108722 

Національний науковий центр «Інститут механізації 
та електрифікації сільського господарства» 

107738 

Національний технічний університет «Харківський 
політехнічний інститут» 

108186 

Національний транспортний університет 108219, 108220, 108697 

Національний університет «Львівська політехніка» 107856 

Національний університет біоресурсів і 
природокористування України 

107863, 107864, 108065, 108069, 108070, 108071, 
108072, 108073, 108074, 108075, 108076, 108077, 
108078, 108615, 108616, 108617, 108618, 108619, 
108724, 108769, 108770, 108771, 108772, 108773, 
108774, 108831, 108832, 108833, 108834, 108835, 
108836 

Національний фармацевтичний університет 108288, 108294, 108295 

Приватне акціонерне товариство «Науково-виробничий 
комплекс «Курс» 

107740 

Приватне акціонерне товариство «Сумський 

Промпроект» 

108776 
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця 

Номер свідоцтва 

Сумський державний університет 107698, 107699, 107700, 107703, 107704, 107705, 

107706, 107707, 107708, 107709, 107710, 107711, 

107896, 107897, 107898, 107899, 107900, 108311, 

108670, 108671, 108696, 108842 

Товариство з обмеженою відповідальність 

«МЕДІКАЛ АДВАНСТ» 

108949, 108950, 108953, 108954 

Товариство з обмеженою відповідальністю  

«А5 СОЛЮШНЗ» 

108401 

Товариство з обмеженою відповідальністю  

«АЙ ТІ ГРУП УКРАЇНА» 

108522 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«АЙКЮЖН ІТ» 

107987, 108218 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«ДНІПРОВСЬКИЙ ЗАВОД СПЕЦІАЛЬНИХ ТРУБ» 

108573, 108574, 108575, 108576, 108577 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«ЕПАРКГРАД» 

107850, 107851, 107905, 107982 

Товариство з обмеженою відповідальністю  

«ІТ ЕСКОРТ» 

108992 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Консалтингова компанія «СІДКОН» 

108055 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«КЮСОЛЮШНС» 

108448 

Товариство з обмеженою відповідальністю  

«ЛВК-МІЛК» 

108082 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«МЕДІКАЛ АДВАНСТ» 

108805, 108806, 108807 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Науково-виробниче підприємство «ПК-Сервіс» 

107791, 108137 

Товариство з обмеженою відповідальністю  

«НОВІ ЗНАННЯ» 

107789, 107790 

Товариство з обмеженою відповідальністю  

«ОЛЛІ ТРАНС» 

108396 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«ПАНТЕОН-ПРОЕКТ» 

108718 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Програміка» 

108991 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«РЕМЕД» 

108298 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«РЕНТОН ЦЕНТР» 

108605 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«САЙБЕКСОФТ» 

108397 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«СОФТЛАЙН ІТ» 

108837 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«Спеціальний технологічний моніторинг» 

107853, 107854, 107855 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«СТАНДАРТ БУД ІНЖЕНЕРІЯ» 

108747 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

«ФАЛАНСТЕР» 

108042 

Українська інженерно-педагогічна академія 107798 

Український науково-дослідний інститут спеціальної 

техніки та судових експертиз Служби безпеки України 

107979, 107980, 107983, 108182, 108698 

Українсько-американське товариство з обмеженою 

відповідальністю «Євромікс» з іноземними інвестиціями 

108748 
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця 

Номер свідоцтва 

Харківська державна академія дизайну і мистецтв 107799 

Харківський національний автомобільно-дорожній 

університет 

107693, 107739, 108057, 108083, 108504, 108505, 

108510, 108511, 108512 

Харківський національний медичний університет 108506, 108509, 108868 

Харківський національний університет будівництва 

та архітектури 

108035, 108036, 108037, 108038, 108039 

Харківський національний університет 

радіоелектроніки 

108630, 108631 

Херсонський державний аграрно-економічний 

університет 

108803, 108804, 108933, 108934, 108935, 108936, 

108937, 108938, 108939, 108940, 108959, 108960, 

108961, 108962, 108963, 108964, 108965, 108966, 

108969, 108970 

Херсонський державний університет 108079 

Центр математичного моделювання Інституту 

прикладних проблем механіки і математики  

ім. Я. С. Підстригача Національної академії наук 

України 

108296 

Чернівецький торговельно-економічний інститут 

Київського національного торговельно-економічного 

університету 

108446, 108447 
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Зміна прізвища, ім'я та по батькові автора (авторів) твору 

Номер свідоцтва Прізвище, ім'я та по батькові автора (авторів) твору 

105005 Косілова Ольга Юріївна  

 
Зміна прізвища, ім'я та по батькові фізичної особи або повного 

офіційного найменування юридичної особи, яка має авторське право на твір 
та/або її адреси  
 

Номер свідоцтва Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне офіційне найменування  

юридичної особи, яка має авторське право на твір  та/або її адреса  

81321 Державний науково-дослідний інститут технологій кібербезпеки та захисту 

інформації 

90858 Державний науково-дослідний інститут технологій кібербезпеки та захисту 

інформації 

91100 Державний науково-дослідний інститут технологій кібербезпеки та захисту 

інформації 

 
Видача дубліката свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір 

 

Номер свідоцтва Дача видачі дубліката 

107129 15.09.2021 

80872 15.09.2021 

106383 20.09.2021 

104321 01.10.2021 

102632 01.10.2021 

104343 01.10.2021 

76358 08.10.2021 

105449 21.10.2021 

105005 28.10.2021 

105449 28.10.2021 
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