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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96451  
 

Дата реєстрації авторського права  02.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Житар Максим Олегович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Методичний підхід до моделювання властивостей побудови 
фінансової архітектури економіки"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Житар М. О. Методичний підхід до моделювання 
властивостей побудови фінансової архітектури економіки // 
Причорноморські економічні студії. - 2019. - Випуск 45. - С. 152-156. 

 

Анотація   

У статті досліджено методичний підхід до моделювання властивостей 
побудови фінансової архітектури економіки.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96452  
 

Дата реєстрації авторського права  02.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Житар Максим Олегович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Фінансова архітектура національної економіки: конфігурація 
та структурні компоненти"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Житар М. О. Фінансова архітектура національної 
економіки: конфігурація та структурні компоненти // Проблеми 
економіки. - 2019. - № 3 (41). - С. 194-201. 

 

Анотація   

Метою статті є дослідження конфігурації фінансової архітектури 
національної економіки, виокремлення структурних компонентів, а 
також визанчення властивостей її побудови.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96453  
 

Дата реєстрації авторського права  02.03.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Житар Максим Олегович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Сутність фінансової архітектури та її значення в теоретичній і 
практичній площинах сучасної фінансової науки"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Житар М. О. Сутність фінансової архітектури та її 
значення в теоретичній і практичній площинах сучасної фінансової 
науки // Бізнес Інформ. - 2019. - № 7 (498). - С. 8-13. 

 

Анотація   

Метою статті є визначення сутності фінансової архітектури та її 
значення в теоретичній і практичній площинах сучасної фінансової 
науки.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96454  
 

Дата реєстрації авторського права  02.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Житар Максим Олегович, Мельник Віктор 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 "Роль, особливості та напрямки фінансової архітектури 
національної економіки"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Житар М. О., Мельник В. М. Роль, особливості та 
напрямки фінансової архітектури національної економіки // Бізнес 
Інформ. - 2019. - № 8 (499). - С. 175-181. 

 

Анотація   

Метою статті є визначення ролі, особливостей та напрямків фінансової 
архітектури національної економіки.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96455  
 

Дата реєстрації авторського права  02.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Житар Максим Олегович, Мельник Віктор 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 "Рівні ієрархії та динаміка змін фінансової архітектури"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Житар М. О., Мельник В. М. Рівні ієрархії та 
динаміка змін фінансової архітектури // Причорноморські економічні 
студії. - 2019. - Випуск 43. - С. 144-150. 

 

Анотація   

У статті виділено рівні інституційного середовища відповідно до рівнів 
ієрархії фінансової архітектури.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96456  
 

Дата реєстрації авторського права  02.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Житар Максим Олегович, Сосновська Ольга Олександрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Вплив фінансової глобалізації на формування фінансової 
архітектури"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Житар М. О., Сосновська О. О. Вплив фінансової 
глобалізації на формування фінансової архітектури // Економіка і 
організація управління. - 2019. - Випуск № 3 (35). - С. 39-50. 

 

Анотація   

В статті досліджено вплив фінансової глобалізації на формування 
фінансової архітектури.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96457  
 

Дата реєстрації авторського права  02.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Житар Максим Олегович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Динаміка інституційних змін наднаціональних фінансових 
регуляторів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Житар М. О. Динаміка інституційних змін 
наднаціональних фінансових регуляторів // Збірник наукових праць 
"Проблеми системного підходу в економіці". - 2019. - Випуск 4 (72), 
частина 1. - С. 164-171. 

 

Анотація   

У статті розглянуто основні етапи динаміки інституційних змін 
наддержавних фінансових регуляторів.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96458  
 

Дата реєстрації авторського права  02.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Чайкіна Аліна Олександрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Теоретичні 
аспекти реалізації соціальної відповідальності малими та середніми 
підприємствами"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Чайкіна А. О. Теоретичні аспекти реалізації 
соціальної відповідальності малими та середніми підприємствами // 
Modern Technologies in Economy and Management. Collective Scientific 
Monograph. - 2019. - Р. 421-432. 

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96459  
 

Дата реєстрації авторського права  02.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Лучанінова Ольга Петрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національна металургійна академія України 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Організація виховної роботи в Національній 
металургійній академії України. Частина 2"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Посібник розроблено з метою навчально-методичного забезпечення 
виховної роботи у вищому навчальному закладі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96460  
 

Дата реєстрації авторського права  02.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Лучанінова Ольга Петрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національна металургійна академія України 

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчальний посібник "Організація виховної роботи в Національній 
металургійній академії України. Частина 1"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Посібник розроблено з метою навчально-методичного забезпечення 
виховної роботи у вищому навчальному закладі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96461  
 

Дата реєстрації авторського права  02.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Лучанінова Ольга Петрівна   

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національна металургійна академія України 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичне видання "Програма виховання студента 
"Професіонал і особистість"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програму складено з урахуванням концептуальних засад Стратегії 
розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності Національної 
металургійної академії України на 2015-2025 роки, концепції виховної 
роботи закладу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96462  
 

Дата реєстрації авторського права  02.03.2020  
 

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 "Вальс"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96463  
 

Дата реєстрації авторського права  02.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Заюшкіна Даніела Ігорівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Musikapi"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96464  
 

Дата реєстрації авторського права  02.03.2020  
 

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 "Хто це тут?"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96465  
 

Дата реєстрації авторського права  02.03.2020  
 

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 "Твоя"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96466  
 

Дата реєстрації авторського права  02.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Сорокопуд Оксана Ярославівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, літературний письмовий твір, 
складений твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів художнього дизайну "Вітальні листівки до свят"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До складу збірника входять листівки: День народження, Ювілей, 
Новий рік, 8 березня, День святого Валентина, День захисника 
України, Вітчизни, День ангела, Весілля, Вагітним, Великдень, 1 
квітня, Випускникам, День матері, День Незалежності тощо.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96467  
 

Дата реєстрації авторського права  02.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Єліхова Юлія Сергіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Роман "Ассоциалия. Игра начинается"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Роман належить до жанру фантастика. У творі розповідається про 
шістьох колег, які раптом опинилися всередині гри, яка має назву 
"Асоціалія". Там їх зустрів хозяїн гри - Манекен, який ознайомив 
гравців з правилами і попередив про те, що ті з них, хто не прийде до 
фінішу за відведений час, залишиться в ній назавжди і стане часткою 
однієї з карт.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96468  
 

Дата реєстрації авторського права  02.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Художня полівалентність легендарно-міфологічного 
образу і фактори аналізу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Уточнено параметри художньої полівалентності легендарно-
міфологічного образу, яка є ключовою в механізмі ізоморфізму 
традиційних структур і важливою в їх системному аналізі.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96469  
 

Дата реєстрації авторського права  02.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Фіскінд Елла Владиславівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір з ілюстраціями "Lock&Danger"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Домашня квест-гра складається із завдань, які представлені у вигляді 
графічних та текстових елементів, пов'язаних між собою загальним 
сюжетом.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96470  
 

Дата реєстрації авторського права  02.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Романчук Роман Петрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Екстракод" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Білінгова система для продажу 
енергоресурсів "UtilySuite" ("UtilySuite")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Призначена для розрахунків зі споживачами електрики та газу, що 
надаються, як послуга.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96471  
 

Дата реєстрації авторського права  02.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Воронкова Валентина Григорівна, Капітаненко Наталія Петрівна, 
Нікітенко Віталіна 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 "Правові засади захисту інтелектуальної власності у 
цифровому суспільстві"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В статті проаналізовано умови захисту інтелектуальної власності у 
цифровому суспільстві, що є важливою інноваційною проблемою, яка 
ще недостатньо вивчена у вітчизняному правовому полі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96472  
 

Дата реєстрації авторського права  02.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Марцонь Віктор Вільосович  
 

Повне ім'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 "Художньо-графічна композиція 
"MEGASPORT"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В квадраті чорного кольору, розділеному білими гроизонтальними 
лініями на смуги, розташований хвилеподібний елемент, орієнтований 
зліва направо по діагоналі квадрата, при цьому його кінці виходять за 
верхню і нижню межі квадрата.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96473  
 

Дата реєстрації авторського права  02.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Горанська Тетяна Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Художня інтерпретація образу Скнари в творчості О. 
Бальзака та І. Франка"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Тетяна Горанська. Художня інтерпретація образу 
Скнари в творчості О. Бальзака та І. Франка // Історико-літературний 
журнал. - 2010. - № 18. - С. 148-155.      

 

Анотація   

У статті розглядається проблема вічних або традиційних образів у 
світовій літературі. Вперше досліджується образ Скнари як один із 
вічних літературних образів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96474  
 

Дата реєстрації авторського права  02.03.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Горанська Тетяна Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Характеротворча функція сновидінь у романах та повістях І. 
Франка 90-х років"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Горанська Тетяна. Характеротворча функція 
сновидінь у романах та повістях І. Франка 90-х років // Історико-
літературний журнал. - 2011. - № 19. - С. 542-549. 

 

Анотація   

У статті досліджуються художні функції сновидінь в романах та 
повістях Івана Франка. Автор розглядає сновидіння як важливий 
прояв феномену підсвідомого, проаналізовано символічне значення 
сновидінь та їх роль в розкритті характерів персонажів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96475  
 

Дата реєстрації авторського права  02.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Горанська Тетяна Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Функції художнього пейзажу в романах Івана Франка "Для 
домашнього огнища" та "Основи суспільності"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Тетяна Горанська. Функції художнього пейзажу в 
романах Івана Франка "Для домашнього огнища" та "Основи 
суспільності" // Актуальні проблеми мовознавства та 
літературознавства. - 2014. - Вип. 1. - С. 54-59. 

 

Анотація   

Стаття присвячена проблемі функціонування художнього пейзажу в 
романах Івана Франка та його значення в процесі створення 
характерів персонажів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96476  
 

Дата реєстрації авторського права  02.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Дуда Лариса Ігорівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Похідний твір  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Аранжування музичного твору "Акомпанемент для капели 
бандуристів пісні невідомого автора на слова Олеся Бабія "Зродились 
ми великої години"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Створено музичний супровід до пісні невідомого автора на слова Олеся 
Бабія. Акорди та подвійні ноти, написані переважно восьмими 
тривалостями у вступі та приспіві, а також арпеджована акордова 
фактура у заспіві пісні яскраво підкреслюють зміст твору та 
допомагають передати його маршовий характер.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96477  
 

Дата реєстрації авторського права  02.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Російська мова" підручник для 3 класу закладів загальної середньої 
освіти   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дидактичний матеріал і методичні прийоми, на яких побудовано 
підручник, спрямовані на формування ключових і предметних 
компетенцій.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96478  
 

Дата реєстрації авторського права  02.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Волкотруб Галина Йосипівна, Науменко Віра 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)  "Українська мова та читання" підручник для 3 класу закладів 
загальної середньої освіти (у 2 частинах)   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник створено за Типовою освітньою програмою, розробленою 
під керівництвом О. Я. Савченко, відповідно до Державного стандарту 
початкової освіти. Змістовне наповнення підручника спрямоване на  
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досягнення очікуваних результатів навчання з освітньої галузі "Мови і 
летератури".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96479  
 

Дата реєстрації авторського права  02.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Математика" підручник для 3 класу закладів загальної середньої 
освіти (у 2 частинах)   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Теми обох частин підручника визначено за першою змістовою лінією 
Типової освітньої програми "Числа. Дії із числами". Завдання інших 
змістових ліній програми розподілено в межах цих тем. Матеріал обох 
частин формує математичні компетенції: обчислювальні, 
інформаційно-графічні, просторово-орієнтаційні, геометричні, 
алгебраїчні, логічні.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96480  
 

Дата реєстрації авторського права  02.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Гільберг Тетяна Георгіївна, Тарнавська Світлана Степанівна, Грубіян 
Лариса Василівна, Павич Ніна 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)  "Я досліджую світ" підручник для 3 класу закладів загальної середньої 
освіти (у 2 частинах)   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник включає чотири змістовні розділи: "Я і моє оточення", "Я і 
природа", "Людина та її здоров'я", "Земля - наш спільний дім". 
Інтеграція в курсі змістовних розділів дає змогу сформувати уяву 
молодших школярів про цілісний і в той же час багатогранний 
навколишній світ з його взаємозв'язками і взаємозалежностями.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96481  
 

Дата реєстрації авторського права  02.03.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Мистецтво" підручник інтегрованого курсу для 3 класу закладів 
загальної середньої освіти   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Подано збалансований текстовий та ілюстративний матеріал з 
урахуванням вікових особливостей учнів 3 класу. Інструкції та 
приклади виконання завдань достатні для досягнення очікуваних 
результатів навчання учнів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96482  
 

Дата реєстрації авторського права  02.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Чайкіна Аліна Олександрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Малий та середній бізнес як складова підприємницького 
потенціалу України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Практичну значущість в тому, що досліджена складова 
підприємницького потенціалу регіону - малий та середній бізнес - 
дозволить більш глибоко вивчити дане поняття та розрахувати у 
майбутньому підприємницький потенціал кожного з регіонів України. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96483  
 

Дата реєстрації авторського права  02.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Розуменко Володимир Давидович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Технология лазерной термодеструкции в 
индивидуализации хирургического лечения опухолей головного мозга"  
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Розуменко В. Д. Технология лазерной 
термодеструкции в индивидуализации хирургического лечения 
опухолей головного мозга // Матеріали 50-ї ювілейної Міжнародної 
науково-практичної конференції "Застосування лазерів у медицині та 
біології". - 2019. - С. 14-15. 

 

Анотація   

Оптимізація хірургічного лікування пухлин головного мозку з 
використанням лазерних технологій в поєднанні з нейронавігацією і 
нейроендоскопією.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96484  
 

Дата реєстрації авторського права  02.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Буковинський Адріан Йосипович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір  "Опис правил настільної гри 
"Поговоримо?"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96485  
 

Дата реєстрації авторського права  03.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Нетреба Федір Васильович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ТАЛАН СИСТЕМС" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний продукт для автоматизації 
ручних операцій при виконанні бізнес-процесів з використанням 
програмних роботів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма дозволяє автоматизувати ручні операції, що виконуються 
оператором у одній чи декількох бізнес-системах. Програмний продукт 
містить блоки ініціалізації програмного продукту, зчитування даних, 
виконання транзакцій та блок завершення роботи, а також переходи 
між цими блоками залежно від стану завершення попереднього блока.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96486  
 

Дата реєстрації авторського права  03.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Юр'єва Людмила Миколаївна, Огоренко Вікторія Вікторівна, Носов 
Сергій Григорович, Мамчур Олександр Йосипович, Ніколенко Алла 
Євгенівна, Шустерман Тамара Йосипівна, Дукельський Олександр 
Олександрович, Кокашинський Віктор Олександрович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Органічні психічні розлади: діагностика, 
реабілітація та профілактика"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Органічні психічні розлади: діагностика, реабілітація 
та профілактика : навч. посібник / Л. М. Юр'єва та ін.; Дніпр. мед. 
академія; за заг. ред. Л. М. Юр'єва. Дніпро : Нова Ідеологія, 2019. - 124 с. 

 

Анотація   

Навчальний посібник присвячено актуальному питанню клінічної 
психіатрії - психічним розладам при органічному ураженні головного 
мозку різного походження. Посібник доповнює знання з цього приводу 
системною, сучасною інформацією. Розглядаються нові підходи до 
лікування, сучасні методи терапії. Посібник присвячено також 
питанням профілактики психопатології при органічних ураженнях 
головного мозку.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96487  
 

Дата реєстрації авторського права  03.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Почтовюк Світлана Іванівна, Черненко Варвара Петрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний додаток для автоматизованого 
проведення дослідження психічного стану особистості" ("Психічний 
стан особистості")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Вперше поєднано в одному програмному додатку роботу і психолога, і 
респондента, що дає можливість автоматизовано обробляти 
статистичні дані експерименту та робити висновки щодо психічного 
стану особистості. Виконані програмні розрахунки дозволяють: 
класифікувати особистість за рівнями психічних станів; будувати 
наочні графіки розподілу темпераментів у групі; перевіряти 
статистичні гіпотези щодо ефективності корекційних програм.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96488  
 

Дата реєстрації авторського права  03.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Сакович Василій Микитович, Клопоцька Наталія Георгіївна, Дроздов 
Володимир Олексійович, Устименко Світлана Борисівна, Гладишева 
Світлана Анатоліївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Методичний посібник "Протимікробні та противірусні лікарські 
засоби в лікуванні очних хвороб"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В даному посібнику викладені основні характеристики і особливості 
використання протимікробних та противірусних лікарських засобів в 
лікуванні очних хвороб. У посібнику широко наведені приклади 
виписування рецептів на різні офтальмологічні препарати. Даний 
методичний посібник призначений для лікарів-інтернів, клінічних 
ординаторів, слухачів відділень післядипломної підготовки, а також 
практичних працівників медичних та фармацевтичних закладів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96489  
 

Дата реєстрації авторського права  03.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Варгата 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Анкета "Творчий 
потенціал особистості"    

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Анкета "Творчий потенціал особистості", спрямована на вивчення 
рівня творчого потеціалу особистості.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96490  
 

Дата реєстрації авторського права  03.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Ільченко Тетяна Володимирівна (Марина Спроуз), Аляров Віталій 
Вагифович  
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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 "Заболела"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96491  
 

Дата реєстрації авторського права  03.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Варгата 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Тренінг 
"Розвиток творчого потенціалу майбутнього фахівця"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Вперше поєднано в одному програмному додатку роботу і психолога, і 
респондента, що дає можливість автоматизовано обробляти 
статистичні дані експерименту та робити висновки щодо психічного 
стану особистості. Виконані програмні розрахунки дозволяють: 
класифікувати особистість за рівнями психічних станів; будувати 
наочні графіки розподілу темпераментів у групі; перевіряти 
статистичні гіпотези щодо ефективності корекційних програм.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96492  
 

Дата реєстрації авторського права  03.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Колодний Володимир Володимирович, Мельник Сергій Миколайович, 
Яцько Аліна Анатоліївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система візуалізації колективної експертизи 
CollExpert5" ("CollExpert5")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблено комп'ютерну програму "Система візуалізації колективної 
експертизи CollExpert5", реалізовану мовою програмування JavaScript, 
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що дозволяє оцінювати, агрегувати та візуалізувати індивідуальні 
переважання експертів за допомогою п'ятьох градацій вербальних 
шкал та відповідних кольорів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96493  
 

Дата реєстрації авторського права  03.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Махнєй Микола Миколайович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз 
України" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інформаційна Система для проведення 
електронної паспортизації об'єктів системи газопостачання" ("ІС")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Інформаційна система (ІС), яка дозволяє проводити електронну 
паспортизацію системи газопостачання та її об'єктів з відображенням їх 
на векторній карті у географічній проекції WGS84/EPSG4326. ІС 
забезпечує внесення до сервіс-системи динамічних даних по системі 
газопостачання, її об'єктах та можливість виконання різноманітних 
запитів. IС має багаторівневу регіонально поділену модель, де кожне 
підприємство обмежено територією розташування об'єктів 
газорозподільної системи, які знаходяться у його власності чи 
користуванні.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96494  
 

Дата реєстрації авторського права  03.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Максименко Євген 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 "Бібліотека інтеграції з оптичними сенсорами 
"С4 Telemetry" v 1.0" ("С4 Telemetry")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Це програмна компонента, яка дозволяє перетворювати сирі дані 
телеметрії від різних сторонніх протоколів обміну з оптичними 
сенсорами в уніфікований набір атрибутів орієнтації оптичної осі 
сенсора у просторі та видавати ці атрибути для подальшої їх обробки в 
зовнішній застосунок з часом відтворення зображення від даного  
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сенсора. Крім цього, у зворотному напрямку бібліотека перетворює 
уніфіковані команди керування орієнтацією сенсора в специфічні 
команди його стороннього протоколу, наприклад MakLink.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96495  
 

Дата реєстрації авторського права  03.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Філіна Марія 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)  Роман "Исповедь парфюмера. Часть первая"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96496  
 

Дата реєстрації авторського права  03.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Волошин Олександр Володимирович, Логан Володимир Віталійович, 
Нікітюк Дар'я Вільямівна, Косоян Тігран 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 "Винна?!"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Красива успішна дівчина, подружка кінозірки, повертається в штат 
Міссурі на день народження до маніакально закоханого в неї друга 
дитинства. Випадково її звинувачують у подвійному вбивстві, за яке їй 
загрожує смертна кара.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96497  
 

Дата реєстрації авторського права  03.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Насінський Микола Геннадійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір з ілюстраціями "Концепція організації 
та проведення наукового культурно-мистецького заходу: "Космос 
очима митців: МІСЯЦЬ ЦЕ СТАЛОСЯ?"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Літературний письмовий твір з ілюстраціями викладений у вигляді 
презентації із фотографічними матеріалами, що допоможе краще 
зрозуміти запропоновану концепцію організації та проведення 
наукового культурно-мистецького заходу. Одне з головних завдань 
заходу - показати всю красу і велич Місяця, а також показати 
матеріали, які доводять, що людина здійснювала посадку на Місяць.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96498  
 

Дата реєстрації авторського права  03.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Н. В. Магдаль-Каракоша (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка книг "Ду МАЮЧИМ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Поезія, базована на проходженні духовних практик після впливу 
"ДЕІР". Зміна світосприйняття, світочуття. Розуміння місії 
просвітництва і культури як основи виховання на всіх етапах 
біологічного і духовного розвитку людини.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96499  
 

Дата реєстрації авторського права  03.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Косарєва Галина Сергіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Кваліфікаційна 
робота студента-філолога: Методичні рекомендації"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Косарєва Г. С. Кваліфікаційна робота студента-
філолога : [методичні рекомендації] / Г. С. Косарєва. - Миколаїв : Вид-
во ЧДУ імені Петра Могили, 2015. - 68 с. - (Методична серія ; Вип. 234). 

 

Анотація   

Твір призначено для студентів освітньо-кваліфікаційних рівнів 
"бакалавр" та "магістр", які виконують випускні кваліфікаційні  
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роботи. Основна мета випускних робіт - навчати студентів самостійно і 
критично аналізувати теоретичну літературу, вибирати з великої 
кількості матеріалу те, що безпосередньо стосується теми роботи, 
практично використовувати набуті знання для пояснювання мовних та 
літературних явищ.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96500  
 

Дата реєстрації авторського права  03.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Косарєва Галина Сергіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Давньосвіт Валерія Шевчука: художня рецепція 
старовинних літературних пам'яток"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Косарєва Г. Давньосвіт Валерія Шевчука: художня 
рецепція старовинних літературних пам'яток : [монографія] / Г. С. 
Косарєва. - Миколаїів : ЧДУ ім. П. Могили, 2013. - 188 с.  

 

Анотація   

Монографія присвячена дослідженню специфіки художньої рецепції 
українських старовинних літературних пам'яток у творчості Валерія 
Шевчука. Видання адресоване літературознавцям, викладачам історії 
літератури у вищій і середній школах, студентам і всім, хто цікавиться 
рецепцією художнього тексту та проблематикою творчості Валерія 
Шевчука.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96501  
 

Дата реєстрації авторського права  03.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Сгадов 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 "Бібліотека для представлення графів у 
Delphi"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма призначена для накопичення, зберігання й 
обробки інформації, а саме для представлення графів у вигляді списку 
суміжності. Бібліотека є об'єктно-орієнтованою Delphi XE10.3 і 
складається з модулів AdjMatrix.pas, Cortege.pas, VertexEdge.pas. 
Комп'ютерна програма призначена для використання в прикладних 
програмах, які працюють із графами.   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96502  
 

Дата реєстрації авторського права  03.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Кряж Ірина Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Російськомовна 
адаптація шкали "Нова екологічна парадигма" (НЕП)" ("NEP-RUS")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Психологічна методика для виявлення світоглядної екологічної 
установки, яка респондує екологічні стурбованості особистості. Як тест 
є валідною, надійною, дискримінативною, має процентильні норми в 
Україні. Показник НЕП є валідним для прогнозування занепокоєння 
екологічними ризиками та готовності до екозбережувальних дій.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96503  
 

Дата реєстрації авторського права  03.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Кряж 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Опитувальник 
стурбованості глобальними екологічними проблемами Еко-30" ("Еко-
30")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Психологічна методика для виявлення установок відносно проблеми 
глобальних екологічних змін. Містить 4 шкали: біоцентризм, 
екологічна інтернальність, заперечення глобальних екологічних змін, 
пріоритет грошей. Складається з 30 пунктів з 5-бальною шкалою 
оцінювання. Як тест є валідною, надійною, дискримінативною, має 
процентильні норми.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96504  
 

Дата реєстрації авторського права  03.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Російськомовна 
адаптація методики "Шкала пов'язаності з природою" (NR Scale-RUS)" 
("NR Scale-RUS")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Психологічна методика для виявлення суб'єктивного зв'язку з 
природним оточенням. Містить 3 субшкали: ідентифікації з природою, 
екологічної суб'єктності, досвіду взаємодії з природою. Складається з 
21 пункту з 5-бальною шкалою оцінювання. Як тест є валідною, 
надійною, дискримінативною, має норми в Україні.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96505  
 

Дата реєстрації авторського права  03.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Сікорський Олександр Петрович, Зільник 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)  Наукова стаття "Судовий прецедент у країнах романо-германської 
правової сім'ї"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Сікорський О. П., Зільник А. Ю. Судовий прецедент у 
країнах романо-германської правової сім'ї / Наукові записки. Серія: 
Право. - 2019. - Випуск 7. - С. 183-186. 

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96506  
 

Дата реєстрації авторського права  03.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Сікорський Олександр Петрович, Терещенко 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)  Наукова стаття "Історико-правовий аналіз розвитку та становлення 
інституту виконавчого провадження в Україні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Сікорський О. П., Терещенко М. О. Історико-
правовий аналіз розвитку та становлення інституту виконавчого  
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                                                            провадження в Україні / Наукові записки. Серія: Право. - 2019. - 
Випуск 7. - С. 177-182. 

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96507  
 

Дата реєстрації авторського права  03.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Супрун Володимир Миколайович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Корупційна теорія походження держави"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Супрун В. М. Корупційна теорія походження держави 
/ Наукові записки. Серія: Право. - 2019. - Випуск 7. - С. 13-18. 

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96508  
 

Дата реєстрації авторського права  03.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Соболь Маргарита Петрівна (Рита Лиманова)  
 

Повне ім'я або повне 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 "Маленький Економік"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Захоплюючий пізнавальний твір, який навчить дитину основам 
раціонального економічного мислення. В легкій доступній художній 
формі познайомить з важливими економічними поняттями і законами. 
Надихне маленького читача помріяти про власну прибуткову справу і 
сформує задатки підприємницької поведінки.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96509  
 

Дата реєстрації авторського права  03.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Соболь Маргарита Петрівна (Рита Лиманова)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір белетристичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Оповідання "Дарницький міст"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Життя у великому місті може обернутися не лише безліччю 
можливостей, але й нескінченністю розчарувань. Опинившись у 
глухому куті, герой оповідання наважується на відчайдушний крок. 
Проте, перш ніж прийняти доленосне рішення, йому доведеться дещо 
згадати.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96510  
 

Дата реєстрації авторського права  03.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Соболь Маргарита Петрівна (Рита Лиманова)  
 

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 "Булавочка"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Чи існує в світі прилад для вимірювання сили дружби? Виявляється, 
так. Героям оповідання, двом найліпшим приятелям, доведеться 
виміряти вагу власного сорокарічного братерства за допомогою 
звичайнісінької крихітної шпильки.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96511  
 

Дата реєстрації авторського права  03.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Безшапочний Сергій Борисович, Гасюк Юрій Анатолійович, Зачепило 
Світлана Вікторівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Грибкові захворювання вуха"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування:  Грибкові захворювання вуха [Текст] : навчальний 
посібник / Безшапочний С. Б., Гасюк Ю. А., Зачепило С. В. - Полтава : 
ТОВ "АСМІ", 2019. - 98 с. : іл. 

 

Анотація   

В навчальному посібнику розглянута анатомія зовнішнього та 
середнього вуха, висвітленні питання морфології і фізіології умовно- 
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патогенних грибів - основних збудників отомікозів. Представлені 
сучасні уявлення про етіологію, патогенез, клінічну симптоматику та 
перебіг отомікозів. Навчальний посібник призначений для лікарів-
інтернів зі спеціальності "сімейна медицина", клінічних ординаторів, 
лікарів-оториноларингологів, лікарів-дерматологів, лікарів з фаху 
"сімейна медицина" та лікарів-педіатрів, а також може бути 
використаний студентами вищих медичних закладів під час підготовки 
до практичних занять.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96512  
 

Дата реєстрації авторського права  03.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Лещенко Тетяна Олександрівна, Шевченко Олена Миколаївна, Козуб 
Галина Миколаївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Читаємо українською. Для іноземних студентів 
І-ІІ курсів (соціокультурний аспект), ІІ частина"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Лещенко Т. О. Читаємо українською : навчальний 
посібник для англомовних студентів І-ІІ курсів (соціокультурний 
аспект). ІІ частина / Лещенко Т. О., Шевченко О. М., Козуб Г. М. - 
Полтава : ФОП Гаража М. Ф., 2019. - 148 с. 

 

Анотація   

Навчальний посібник містить тексти, які вирізняються стилістичним 
розмаїттям, невеликі за обсягом, мають належне лексико-граматичне 
оформлення. Навчальний посібник має чітку будову, цікавий зміст. До 
всіх текстів передбачений лексико-граматичний матеріал із 
перекладом англійською мовою. Тематика текстів охоплює всі аспекти 
життя студентської молоді, має професійну спрямованість. Це дає змогу 
одночасно і вивчати українську мову, і розширювати власний кругозір. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96513  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Вашуленко Микола Самійлович, Васильківська Надія Адамівна, 
Дубовик Світлана Григоріївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Українська мова та читання" підручник для 3 
класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах). Частина 1   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Зміст підручника з української мови містить потенціал для 
цілеспрямованого розвитку особистості дитини засобами різних видів 
мовленнєвої діяльності, формування ключових компетентностей; 
розвитку здатності спілкуватися українською мовою для духовного, 
культурного і національного самовияву, послуговування нею в 
особистому і суспільному житті, у міжкультурному діалозі; збагачення 
емоційно-чуттєвого досвіду, розвитку мовленнєво-творчих здібностей.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96514  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Ломаковська Ганна Віталіївна, Єресько Тетяна Павлівна, Проценко 
Галина Олександрівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Я досліджую світ" підручник для 3 класу 
закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах) (за редакцією  

                                                           М. С. Вашуленка)   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник укладено відповідно до Типової освітньої програми, 
розробленої під керівництвом Р. Б. Шияна. Відповідно до програми у 
підручнику інтегруються наступні освітні галузі: природнича, мовно-
літературна, математична, інформатична, технологічна, громадянська 
та історична, соціальна та здоров'язбережувальна.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96515  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Лапшина Ірина Миколаївна, Зорька Наталія Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Російська мова" підручник для 3 класу закладів 
загальної середньої освіти   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У підручнику в доступній формі поданий матеріал, що допоможе 
третьокласникам поглибити знання з російської мови, дізнатися про  
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"секрети" читання й письма, вдосконалити вміння працювати з 
текстом та визначити його ознаки, створювати висловлювання, 
спілкуватися та висловлювати власну думку.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96516  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Лапшина 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)  Рукопис підручника "Російська мова та читання" підручник для 3 
класу з навчанням російською мовою закладів загальної середньої 
освіти (у 2-х частинах). Частина 2   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Друга частина підручника ("Читання") містить матеріал, що допоможе 
учням розвинути читацькі навички, увагу до художнього слова, вміння 
аналізувати тексти різних жанрів. Цікаві оповідання, казки, вірші, 
пізнавальні тексти сприятимуть зацікавленості учнів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96517  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Лапшина Ірина Миколаївна, Давидюк Людмила Володимирівна, 
Мельник Анжела 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)  Рукопис підручника "Російська мова та читання" підручник для 3 
класу з навчанням російською мовою закладів загальної середньої 
освіти (у 2-х частинах). Частина 1   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У першій частині підручника ("Російська мова") поданий матеріал, що 
допоможе третьокласникам поглибити знання про слово та його склад, 
речення, текст, частини мови. Завдяки різноманітним завданням, 
цікавим текстам учні вдосконалять навички грамотного письма, 
складання висловлювань, комунікативні вміння.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96518  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Вашуленко Оксана Вікторівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Українська мова та читання" підручник для 3 
класу закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах). Частина 2   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Зміст і структура підручника з літературного читання забезпечує 
реалізацію таких змістові ліній типової освітньої програми мовно-
літературної освітньої галузі: "Пізнаємо простір дитячого читання", 
"Розвиваємо навичку читання, оволодіваємо прийомами розуміння 
прочитаного", "Взаємодіємо усно за змістом прослуханого", 
"Досліджуємо і взаємодіємо з текстами різних видів", "Досліджуємо і 
взаємодіємо з медіапродукцією", "Перетворюємо та інсценуємо 
прочитане; створюємо власні тексти".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96519  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Євтушенко Марія Михайлівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Оповідання "Огонь - создатель. Огонь - убийца"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96520  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Євтушенко Марія Михайлівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Оповідання "Проклятая книга"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96521  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Євтушенко Марія Михайлівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Оповідання "Метели, в них тени и серебряная булава"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96522  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Сегал 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Метод 
опережающей иммунопрофилактики вирусной инфекции, вызванной 
неизвестным вирусом, на этапе карантинного наблюдения"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Визначена роль штучного підвищення температури тіла (гіпертермії) 
для імунопрофілактики невідомої вірусної інфекції під час 
карантинного спостереження.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96523  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Шпачук Сергій Віталійович  
 

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 "Вундеркинд"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Сценарій "Вундеркинд" знайомить нас з Зотовим Костянтином, який 
намагається знайти свою зниклу кохану Фролову Валентину. Він 
знаходить тих, хто викрав Валентину заради того, щоб забрати у неї 
серце. Жорстокими, емоційними, можливо, незрозумілими іншим 
діями, він мститься кривдникам і визволяє Валентину ціною свого 
подальшого життя.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96524  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Зубенко Тетяна Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Аудіословник "Електронний українсько-англійський тематичний 
аудіословник "Audio Dictionary - 1" для студентів 1 курсу гуманітарних 
факультетів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Електронний українсько-англійський тематичний аудіословник 
призначений для студентів 1 курсу з метою вивчення словникового 
складу англійської мови студентами вищих навчальних закладів в 
галузі знань 03 Гуманітарні науки, спеціальність 035 Філологія. 
Аудіословник відповідає Програмі з англійської мови для вищих 
навчальних закладів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96525  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Зубенко Тетяна Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Аудіословник "Електронний українсько-англійський тематичний 
аудіословник "Audio Dictionary - 2 (І частина)" для студентів 2 курсу 
гуманітарних факультетів"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Електронний українсько-англійський тематичний аудіословник 
призначений для студентів 2 курсу з метою вивчення словникового 
складу англійської мови студентами вищих навчальних закладів в 
галузі знань 03 Гуманітарні науки, спеціальність 035 Філологія. 
Аудіословник відповідає Програмі з англійської мови для вищих 
навчальних закладів. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96526  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Стукан Олексій Васильович, Кисіль Катерина Миколаївна, Рудой 
Євген Валентинович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ 
ПІДПРИЄМСТВО "ПРОМТРАНСАВТОМАТИКА" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір технічного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір технічного характеру "Технические условия "Электронная 
система счета осей "SIGNAL" (Електронна система рахунку осей)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дані технічні умови поширюються на електронну систему рахунку осей 
"SIGNAL", яка призначена для контролю стану (вільності/зайнятості) 
ділянок шляху методом рахунку осей при будь-якому роді тяги і стану 
баласту на нових або модернізованих ділянках залізниці з типами 
рейок Р50, Р65, Р75 і швидкістю руху рухомих одиниць до 200 км/год. 
на магістральному або промисловому залізничному транспорті.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96527  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Варинський Борис Олександрович, Каплаушенко Андрій Григорович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Запорізький державний медичний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Методи ВЕРХ та ВЕРХ-МС в аналізі лікарських речовин 
в плазмі і сироватці крові"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У монографії  розглянуто практичне використання методів ВЕРХ та 
ВЕРХ-МС для визначення лікарських речовин в плазмі, сироватці  
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крові, особливості пробопідготовки, наведено валідаційні 
характеристики методик відповідно до Європейських та міжнародних 
вимог, застосування цих методик при дослідженнях фармакокінетики, 
біоеквівалентності.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96528  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Груздева Алла Олексіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Современные 
технологии высшего образования в подготовке врачей-интернов 
стоматологов"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розглянуто деякі методи інтерактивного навчання, що застосовуються 
в процесі підготовки лікарів-інтернів стоматологів. Обґрунтована їх 
висока ефективність у формуванні клінічного мислення, мотивації на 
поглиблене вивчення предмета з метою оптимізації практичної 
діяльності на етапі післядипломного становлення фахівців.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96529  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Огородник Ольга Анатоліївна (Оля Улім, Helga Ulm)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник творів ужиткового мистецтва "Одяг в етнічному стилі від 
Helga Ulm" ("Українські стилізовані строї від Helga Ulm")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96530  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Романюк Віталій Вікторович  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник графічних зображень "HYDROTEC SCREEN/УСТИМОР"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Даний збірник містить 7 графічних зображень, які призначені для 
використання як реклами автоматичного поливального устаткування.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96531  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Риков Сергій Олександрович, Шаргородська Ірина Василівна, 
Ліщишина Олена Михайлівна, Шилкіна 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)  Брошура "Синдром сухого ока" (задокументована 
інформація/локальний протокол/клінічний маршрут пацієнта)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Задокументовану інформацію (локальний протокол) клінічний 
маршрут пацієнта "Синдром сухого ока" розроблено для підтримки та 
впровадження в практичну діяльність закладів охорони здоров'я 
ключових доказових положень, що знаходяться у вільному доступі, з 
метою поліпшення якості медичної допомоги пацієнтм з синдромом 
сухого ока.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96532  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Колесніков Денис Володимирович, Волкова Анастасія 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 "Мрія Кіри"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Двадцятип'ятилітня бібліотекарка Кіра, яка не може реалізувати себе в 
професії, бореться за право отримати будь-яку офіційну роботу в  
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мегаполісі задля офіційного стану: Кіра плекає мрію іммігрувати до 
Австралії, незважаючи на те, що самостійно виховує молодшу сестру, з 
якою пов'язана страшною таємницею.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96533  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Колесніков Денис Володимирович, Волкова Анастасія 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 "Дикий"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Макар, колишній наїзник, а тепер душевно і фізично скалічений 
ветеран війни, у пошуках мирного життя повертається в батьківський 
будинок в провінційному містечку. Але в умовах загального 
економічного і морального занепаду він змушений вдатися до 
насильницьких дій - не тільки заради порятунку сімейної справи, а й 
задля можливості знову осідлати коня.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96534  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Колесніков Денис Володимирович, Волкова Анастасія 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 "Пожежі"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В розпал серпневих подій 1991 року тринадцятирічний Микита іде зі 
своєю матір'ю і зведеним молодшим братом в будинок до нерідного діда 
для увічнення пам'яті вітчима, який загинув в Афганістані. Микита 
дізнається, що мати, яка працює в шахті, смертельно хвора і мета їх 
візиту - просити нерідну сім'ю про усиновлення.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96535  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Шпачинський Ігор Леонідович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Евристика"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96536  
 

Дата реєстрації авторського права  05.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Колісніченко Наталя Миколаївна, Васильєва Галина Василівна, 
Кемарська Тамара Георгіївна, Костенюк Наталя Іванівна, Маєв 
Андрій Петрович, Петров Ігор Леонідович, Романенко Тетяна Іванівна, 
Сокур Наталя Володимирівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Словник "Англо-українсько-російський та Україно-англійський 
словник на тему "Вибори"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Словник включає найуживанішу суспільно-політичну, літературну та 
побутову лексику на тему "Вибори". Мета словника - допомогти всім 
бажаючим перекладати за своїм уподобанням українські, англійські 
тексти середньої складності. Опрацювання термінологічної лексики 
сприятиме активному засвоєнню програмного матеріалу, який можна 
використовувати як під час заняття, так і для самостійної роботи 
студентів денної, вечірньої та заочної форм навчання за спеціальністю 
"Державне управління".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96537  
 

Дата реєстрації авторського права  06.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Глущенко Павло Ігорович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Traffic jam"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96538  
 

Дата реєстрації авторського права  06.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Чеботарьов Єгор Вячеславович, Glinkowska-Krauze Beata (псевдонім), 
Чеботарьов Вячеслав Анатолійович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Національні ділові культури": теоретико-
методологічні засади дослідження, категоріальне визначення, зміст" 
("Національні ділові культури")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Вперше в історії науки на системній основі відображено еволюцію 
виникнення і розвитку міждисциплінарного знання про національні 
ділові культури: його менеджерського, комунікаційного та 
маркетингового змісту; ідентифіковано категорію "національні ділові 
культури", розкрито сутність і співупорядкованість чинників її 
формування.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96539  
 

Дата реєстрації авторського права  06.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Гончар Ірина Анатоліївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Трітмент художнього короткометражного фільму "God blesse Ukraine 
або Козацькому роду нема переводу"    

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96540  
 

Дата реєстрації авторського права  06.03.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Яцков Микола Олексійович, Пролигін Олександр Валерійович, 
Холявкіна Тетяна Володимирівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Концепция индивидуального и выборочного контроля 
по значениям определяющих параметров в СУБД"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96541  
 

Дата реєстрації авторського права  06.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Момот Олена Олегівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Полтавський національний педагогічний університет імені                     
В. Г. Короленка 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Виховання особистості майбутнього вчителя в 
здоров'язбережувальному середовищі вищого навчального закладу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Момот О. О. Виховання особистості майбутнього 
вчителя з здоров'язбережувальному середовищі вищого навчального 
закладу : Монографія. - Полтава : Симон, 2017. - 344 с. 

 

Анотація   

У монографії обґрунтовано теоретичні основи, визначено сучасні 
теоретико-методологічні підходи, охарактеризовано організаційно-
педагогічні умови, запропоновано технологію виховання особистості 
майбутнього фахівця. Розкрито роль олімпійського руху у вихованні 
особистості майбутнього вчителя в здоров'язбережувальному 
середовищі вишу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96542  
 

Дата реєстрації авторського права  06.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Манілов Ігор Феліксович  
 

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 "Метод психотерапевтичної конфронтаційної сугестії"  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У статті розглянуто основні положення методу психотерапевтичної 
конфронтаційної сугестії (ПКС). ПКС є складовою системи 
мультимодальної сугестивної психотерапії. ПКС дозволяє корегувати 
неадаптивні думки та переконання, що притаманні людям з 
психічними та поведінковими розладами. Наведено рекомендації щодо 
практичної реалізації ПКС.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96543  
 

Дата реєстрації авторського права  06.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Барабаш Олена Василівна  
 

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 "Моделювання 
контексту системи "Суб'єкт господарювання"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Досліджено особливості контексту суб'єктів господарювання під час 
розробки, впровадження та функціонування системи екологічного 
управління. В результаті розроблено моделювання підсистем системи 
"Суб'єкт господарювання" для впровадження екологічно дієвої та  
результативної системи екологічного управління.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96544  
 

Дата реєстрації авторського права  06.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Хрутьба Вікторія Олександрівна, Зюзюн Вадим Ігорович, Барабаш 
Олена Василівна, Спасіченко Оксана Вікторівна, Нєвєдров Дмитро 
Сергійович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Система критеріїв оцінки впливу на довкілля в 
проектах будівництва та реконструкції об'єктів критичної 
інфраструктури"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Досліджено особливості проектів будівництва та реконструкції об'єктів 
критичної інфраструктури та встановлено, що в процесі планової  
 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 58, 2020 

 

 

42

діяльності можливий їх негативний вплив на довкілля. В результаті 
розроблено систему критеріїв оцінки впливу на довкілля проектів 
будівництва і реконструкції об'єктів критичної інфраструктури.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96545  
 

Дата реєстрації авторського права  06.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Хрутьба Вікторія Олександрівна, Зюзюн Вадим Ігорович, Нєвєдров 
Дмитро Сергійович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Метод оцінювання рівня техногенних та природних 
небезпек в проектах будівництва та реконструкції об'єктів критичної 
інфраструктури"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Для отримання інтегрального показника впливу об'єкта критичної 
інфраструктури як на стан окремого компонента довкілля, так і на 
стан навколишнього середовища в цілому, розроблено метод 
оцінювання рівня техногенних та природних небезпек в проектах 
будівництва та реконструкції об'єктів критичної інфраструктури.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96546  
 

Дата реєстрації авторського права  06.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Хробуст Юрій Андрійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій ігрового короткометражного фільму "Бурштин"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96547  
 

Дата реєстрації авторського права  06.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Коряк Сергій Федорович, Коряк Андрій Сергійович  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Організація та проведення контрольних, 
навчальних тестів та опитувань у он-лайн режимі "Тесторіум" 
("Тесторіум")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма розташована на сайті www.testorium.net, на 
якому всі бажаючі можуть безкоштовно створити такі типи тестів: 
опитування - призначено для проведення опитувань і голосувань, 
навчальне тестування - використовується в процесі навчання для 
закріплення пройденого матеріалу, роботи над помилками і підготовки 
до справжнього тестування, а також для аналізу якості навчального 
матеріалу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96548  
 

Дата реєстрації авторського права  06.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Лебедюк Віталій Миколайович, Шевчук Дмитро Михайлович, 
Шершньова 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)  Навчально-методичний посібник "Course "European Identity Politics". 
Academic year 2018-2019. Didactic Materials"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Представлені матеріали до авторського курсу. Зокрема, представлено 
загальну інформацію про проект, присвячений європейським студіям, 
в рамках якого розроблено курс, подано основну структуру, анотації до 
лекційних занять, завдання та фрагменти навчальних текстів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96549  
 

Дата реєстрації авторського права  06.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Задерей Олександр Сергійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "МЕНЮ FORELLIS"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96550  
 

Дата реєстрації авторського права  06.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Дема Дмитро Іванович, Шевчук Ірина Василівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Стан та перспективи оподаткування доходів фізичних осіб"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Досліджено напрями розвитку та елементи механізму оподаткування 
доходів фізичних осіб. Визначено роль податку у регулюванні доходів 
населення та зроблено оцінку стану використання його регулюючих 
можливостей у сучасній системі оподаткування.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96551  
 

Дата реєстрації авторського права  06.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Войтович Людмила Федорівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "Зимові мелодії"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка пісень про чудову зиму та святкування Нового року: "Новорічні 
надії", "Весело", "Зимові синички".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96552  
 

Дата реєстрації авторського права  06.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Литвиненко Євгеній Вадимович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник творів образотворчого мистецтва "The O"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Графічні роботи Литвиненка Євгенія, які використовуються для 
виготовлення поліграфічної продукції, шпалер.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96553  
 

Дата реєстрації авторського права  06.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Чернишов Павло Сергійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір технічного характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "RAMOSESS"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Додаток. Функція. Сповіщення. Оповістка. Вібросигнал. Push-
повідомлення. У випадку втрачання, втрати Bluetooth-зв'язку між 
smartphone та smart watch, smart bracelet, fitness bracelet, smart ring, 
smart Tags одразу, одночасно автоматично та або на визначений 
пристрій (налаштування) спрацьовує сповіщення про втрату Bluetooth-
зв'язку між пристроями, який забезпечено функцією Bluetooth.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96554  
 

Дата реєстрації авторського права  06.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Коноплюк Лариса Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Полтавський кооперативний коледж Полтавської облспоживспілки 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір практичного характеру "Проект 
"Школа корисних умінь від "Містечка майстрів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Опис програми адаптованих практико-орієнтованих освітніх заходів 
(майстер-класів), спрямованих на формування базових практичних 
навиків шкільної і студентської молоді для самовизначення, розвитку і 
особистісного становлення у майбутній професії.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96555  
 

Дата реєстрації авторського права  06.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Боровик Євгеній Валерійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕВОЛЮШН ГРУП" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "HUMAN"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма забезпечує інформаційно-технологічне 
забезпечення процесів, які використовуються для організації, 
упорядкування та соціалізації навчального процесу та контролю за 
навчанням.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96556  
 

Дата реєстрації авторського права  06.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Степанченко Тетяна Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "АЛБ ГРУП" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Програмний продукт "Сервіс прийняття платежів"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96557  
 

Дата реєстрації авторського права  06.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Вінюков Олександр Олександрович, Чугрій Наталія Анатоліївна, 
Бондарева Ольга Браунівна, Удовиченко Світлана Миколаївна, Чугрій 
Ганна Анатоліївна, Вінюкова Ольга Борисівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Інноваційний розвиток аграрного 
виробництва"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Інноваційний розвиток аграрного виробництва / О. О. 
Вінюков, Н. А. Чугрій, О. Б. Бондарева, С. М. Удовиченко, Г. А. Чугрій, 
О. Б. Вінюкова - Вінниця : ТОВ "ТВОРИ", 2019. - 80 с. 

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96558  
 

Дата реєстрації авторського права  06.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Чжан Їн  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних 
наук "Формування етнокультурної компетентності майбутніх учителів 
музики і хореографії з КНР у вищих педагогічних навчальних закладах 
України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Здійснено теоретичну розробку та проведено експериментальну 
перевірку моделі і відповідної методики формування етнокультурної 
компетентності майбутніх вчителів музики і хореографії з КНР у 
вищих педагогічних навчальних закладах України.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96559  
 

Дата реєстрації авторського права  06.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Головенець Микола 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)  Стаття "Міфи сучасної науки"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Міфи - це один із шляхів розвитку науки. Залежно від пізнання явищ 
природи спочатку з'являється наука, яка потім перетворюється в міф і т. д.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96560  
 

Дата реєстрації авторського права  06.03.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Шлюнь Наталія Володимирівна, Шевчук Людмила Володимирівна, 
Білобрицька Олена Іванівна, Куцман Олександр 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 "Комп'ютерний аналіз впливу вертикальних 
тріщин та розшарувань в дорожньому покритті на поля деформацій та 
напружень в його конструкції"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Реалізує розроблену на базі теорії в'язкопружності та методів 
обчислювальної математики методику комп'ютерного моделювання і 
прогнозування явищ концентрації напружень в багатошарових 
асфальтобетонних дорожніх покриттях.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96561  
 

Дата реєстрації авторського права  06.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Шевчук Людмила Володимирівна, Шлюнь Наталія Володимирівна, 
Білобрицька Олена Іванівна, Баран Сергій Анатолійович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комп'ютерний аналіз впливу 
термомеханічних характеристик матеріалів дорожнього покриття на 
його термонапружений стан"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Реалізує розроблену на базі теорії термомеханічних середовищ, що 
деформуються, та методів будівельної механіки методику 
комп'ютерного моделювання і прогнозування явищ термонапруженого 
деформування багатошарових дорожніх покриттів та виникнення в 
них концентраторів напружень. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96562  
 

Дата реєстрації авторського права  06.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Клочан Арсен Євгенійович, Аль-Амморі Алі  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний транспортний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Розрахунок просторового положення 
повітряного судна в процесі посадки за допомогою поляриметричної 
системи посадки" ("CAPLS")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Представлено програму розрахунку на мові Java.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96563  
 

Дата реєстрації авторського права  06.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Гамеляк Ігор Павлович, Дудник Олексій Сергійович, Вакарчук Ігор 
Миколайович, Цимбал Наталія Миколаївна, Корітчук Сергій 
Олександрович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний транспортний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Пассажирские перевозки"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Навчально-методичний посібник до вивчення курсу і виконання 
практичних завдань дисципліни "Пасажирські перевезення" для 
студентів центру міжнародної освіти денної і заочної форм навчання 
підготовки бакалаврів спеціальності "Транспортні технології (по видах 
транспорту)".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96564  
 

Дата реєстрації авторського права  10.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Капінос Маріанна Миколаївна, Лерантович Еліна Томашівна, 
Солощук Михайло Миколайович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Інтелектуальна власність"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розглядаються: етапи становлення системи інтелектуальної власності, 
основні поняття права інтелектуальної власності, питання його 
правового захисту, розпорядження майновими правами 
інтелектуальної власності, економічні аспекти її комерціалізації,  
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питання інформаційно-аналітичного забезпечення 
конкурентоспроможності продукції, а також управління 
інтелектуальною власністю. Призначено для слухачів системи 
післядипломної освіти, аспірантів, науково-педагогічних працівників 
та фахівців усіх спеціальностей.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96565  
 

Дата реєстрації авторського права  10.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Мірошніченко Вячеслав Миколайович, Фурман Юрій Миколайович, 
Брезденюк Олександра Юріївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 
"Технологія розробки критеріїв оцінки фізичної підготовленості 
населення"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96566  
 

Дата реєстрації авторського права  10.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Дуюнов Вадим Миколайович  
 

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 "AIP community 
(Agro Industrial Park community)" ("AIP com")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

AIP community (Agro Industrial Park community) - це нова виробничо-
економічна система розвитку малого та середнього бізнесу, побудована 
на засадах енергетичної незалежності агропромислового парку, синергії 
всіх його учасників та багаторівневої переробки сировини. Це 
поєднання всіх ланок агропромислового парку та залучення окремих 
підприємств, які підключаються до роботи парку на заздалегідь 
відомих умовах, навколо інноваційного енергоцентру та на обмеженій 
території, наприклад в окремій об'єднаній територіальній громаді.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96567  
 

Дата реєстрації авторського права  10.03.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Чуйко Олена Леонідівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій спектаклю "Кавалер в пенсне"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96568  
 

Дата реєстрації авторського права  10.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Кононенко Жанна Андріївна, Грибовська Юлія Миколаївна, 
Ходаківська Лілія Олександрівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Фактори зміни величини фінансових результатів 
підприємства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Досліджено фактори формування фінансових результатів залежно від 
джерел та середовища фінансування діяльності підприємства. 
Визначено систему логічної загальної роботи через призму наявних 
резервів нарощування прибутковості та ефективного виробничого 
процесу на підприємстві. Встановлено сукупність та системність 
факторів, що здійснюють вплив на формування величини фінансового 
забезпечення суб'єктів господарювання.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96569  
 

Дата реєстрації авторського права  10.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Кононенко Жанна Андріївна, Ходаківська Лілія Олександрівна, 
Грибовська Юлія Миколаївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Економічна інформація як інструмент управління"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Досліджено класифікацію та визначено зміст характеристик 
управлінської інформації, таких як інформаційний обсяг, корисність 
інформації, її якість та насиченість, а також оперативність і її 
захищеність.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96570  
 

Дата реєстрації авторського права  10.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Грибовська Юлія Миколаївна, Кононенко Жанна Андріївна, 
Ходаківська Лілія Олександрівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Документування та облік ліквідації багаторічних насаджень"  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Досліджено порядок списання багаторічних насаджень внаслідок 
звичайного технологічного процесу вирощування рослин та внаслідок 
дії форс-мажорних обставин. Встановлено, що облік плодоносних 
багаторічних насаджень ведуть у складі основних засобів відповідно до 
Положення (Стандарту) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби". 
Результати ліквідації оформлюють в акті на списання довгострокових 
біологічних активів рослинництва (багаторічних насаджень).  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96571  
 

Дата реєстрації авторського права  10.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Ходаківська Лілія Олександрівна, Грибовська Юлія Миколаївна, 
Кононенко Жанна Андріївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Modern innovative technologies in warehouse inventory 
management"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Мета дослідження - вивчити переваги і потенційні проблеми 
використання пристроїв радіочастотної ідентифікації (RFID) в 
управлінні складом і ланцюжком поставок. Кілька різних типів 
спостережень й історичних методів (що описують нинішні тимчасові  
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обмеження існуючої системи відстеження запасів) порівняно з 
перевагами і перешкодами пропонованих систем управління запасами 
одно- або гібридних технологій нового покоління. Загальний результат 
показав, що використання технології RFID забезпечує компаніям 
скорочення постійних та змінних витрат, які пов'язані зі щоденною 
роботою системи управління запасами.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96572  
 

Дата реєстрації авторського права  10.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Грибовська Юлія Миколаївна, Ходаківська Лілія Олександрівна, 
Кононенко Жанна Андріївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Облік довгострокових біологічних активів рослинництва"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Грибовська Ю. М., Ходаківська Л. О., Кононенко Ж. 
А. Облік довгострокових біологічних активів рослинництва / 
Економіка та держава. - 2019. - № 12. - С. 83-88. 

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96573  
 

Дата реєстрації авторського права  10.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Дядюшкін Олексій Володимирович (Алексей Побугский)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний альбом "Цветы"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До музичного альбому "Цветы" увійшли наступні композиції: "Всё что 
Дышит", "ГОЛОС КРЕСТА", "Дух Святой!!!", "Иисус Царь Мессия", 
"НА НЕБЕСАХ", "НЕ МОЖЕШЬ ПРЕДСТАВИТЬ", "ОГОНЬ", "САД 
ПЛОДОВ", "Цветы", "А метроном ..."  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96574  
 

Дата реєстрації авторського права  10.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Узагальнена теорема про вимірювання кутів, 
пов'язаних з колом" ("Чаша кутів")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96575  
 

Дата реєстрації авторського права  10.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Шпак Андрій Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "En route"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма призначена для роботи на мобільних пристроях 
(телефонах, планшетах і т. п.). Програма створена для швидкої 
взаємодії між перевізниками, пасажирами, вантажоперевезеннями та 
водіями, у яких виникають неполадки у дорозі, з можливістю 
оперативного контактування через надсилання повідомлень і 
аудіозв'язку.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96576  
 

Дата реєстрації авторського права  10.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Мачнєва Крістіна Леонідівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Навчальна методика "Прошивка Аватара Homo 
Sapiens"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Науковий твір "Навчальна методика "Прошивка Аватара Homo 
Sapiens" - це курс тілесних практик, спрямований на збільшення  
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швидкості мислення, покращення когнітивних функцій, розкриття 
вроджених рецепторів, органів чуття і природного потенціалу людини. 
Це фізична перебудова тканин нервової системи і відновлення симетрії 
мозку.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96577  
 

Дата реєстрації авторського права  10.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Кон Олена Олександрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Тези "Изучение грамматического материала иностранными 
студентами"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У тезах розглядається проблема формування граматичної компетенції 
в іноземних студентів як компонента лінгвістичної компетенції, що 
поєднує у собі знання про граматичну систему мови та правила 
оперування ними у практичній мовленнєвій діяльності. Вивчення 
морфології і синтаксису у тісному зв'язку передбачає умови 
практичного оволодіння морфологічною формою, дає змогу формувати 
синтаксичні навички в студентів-іноземців під час вивчення частин 
мови.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96578  
 

Дата реєстрації авторського права  10.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Рябушко Наталія Олексіївна, Дворник Валентин 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 "Анкета-опитувальник "Оцінка вираженості  
ксеростомії у стоматологічних хворих"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Для визначення вираженості ксеростомії у стоматологічних хворих 
нами була запропонована таблиця, що складається з 10 тверджень, 
кожне з яких має три варіанти відповідей (ні, це не так; інколи;  
правильно), які дає хворий особисто за безпосередньої участі та під  
керівництвом лікаря-стоматолога.   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96579  
 

Дата реєстрації авторського права  10.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Чернишев Віктор Петрович, Мирошниченко Ігор Сергійович, Храбров 
Євген 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 письмовий твір "Автоматизована інформаційна система 
обліку потерпілих внаслідок війни (Технічне завдання. Ескізне)" ("АІС 
ОПВВ (ТЗ)")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Призначенням розробки є формування комп'ютерної  бази даних (збір, 
реєстрація, накопичення, зберігання інформації) цивільних осіб 
єдиного реєстру, які постраждали внаслідок проведення бойових дій на 
Донбасі. У результаті створення та впровадження Системи буде 
отриманий інструмент, за допомогою якого можна значно прискорити 
процес надання потерпілим відповідних статусів як гарантії  їх 
соціального захисту. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96580  
 

Дата реєстрації авторського права  10.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Станєва Тетяна Іванівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій повнометражного ігрового фільму "Хитрий Петро подорожує 
Бессарабією"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Хитрий Петро в пошуках справжніх вільних болгар казковим чином 
опиняється в Українській Бессарабії, перетинаючи кордон країни і 
часу. Мандрівний філософ з минулого викриває сучасний світ, 
урбанізоване 21-е століття, шокує і кидає виклик народному герою.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96581  
 

Дата реєстрації авторського права  10.03.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Вільберг Айна Зіновіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "AINA - SEXY BOY"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96582  
 

Дата реєстрації авторського права  10.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Кузьмін Олег Євгенович, Мельник Ольга Григорівна, Ганас Любов 
Миколаївна, Дідик Андрій Миколайович, Лемішовський Василь 
Іванович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Управління виробничими запасами на підприємствах: 
концептуальні, методологічні та прикладні запаси"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Кузьмін О. Є., Мельник О. Г., Ганас Л. М., Дідик А. 
М., Лемішовський В. І. Управління виробничими запасами на 
підприємствах: концептуальні, методологічні та прикладні запаси 
[монографія]. - Львів : Видавництво "Апріорі", 2017. - 144 с. 

 

Анотація   

Монографію присвячено розробленню теоретико-концептуальної та 
методико-прикладної бази із впровадження та реалізації на 
підприємствах управління виробничими запасами. На засадах 
узагальнення літературних джерел уточнено понятійно-
термінологічний апарат у сфері управління виробничими запасами, 
удосконалено типологію виробничих запасів, виокремлено місце 
управління виробничими запасами в системі управління 
підприємством.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96583  
 

Дата реєстрації авторського права  10.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Лукань Марія Олександрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка казок з малюнками "Як посварилися зірки"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96584  
 

Дата реєстрації авторського права  10.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Чуприна Борис Володимирович  
 

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 "Про що співає козак Мамай"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

П'єса для театру ляльок за мотивами народних пісень та легенд.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96585  
 

Дата реєстрації авторського права  10.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Козбур Галина Володимирівна, Гладьо Ольга Юріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "THE MODELLING OF STRESS-STATE-
INDEPENDENT DEFORMATION CURVE"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма створена для науковців, студентів та інженерів 
технічного напрямку, що працюють з металевими конструкційними 
матеріалами. Алгоритм програми будує дві моделі для єдиної кривої 
деформування матеріалу за новою методикою, повертає візуалізацію 
моделі та показники її якості.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96586  
 

Дата реєстрації авторського права  10.03.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Чумаченко Сергій Миколайович, Євтушенко Ольга Володимирівна, 
Сірик Аліна Олегівна, Потапова Тетяна Олександрівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет харчових технологій 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Модуль "Медогляд_1.0" інтелектуальної 
інформаційно-аналітичної системи управління охороною праці на 
підприємстві, в установі, організації"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Модуль призначено для автоматизації проходження медоглядів 
працівників на підприємстві, в установі, організації.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96587  
 

Дата реєстрації авторського права  10.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Кулаксиз Ольга Семенівна, Опря Домнікія Петрівна, Арнаут Федора 
Іванівна, Бучацька Тетяна Григорівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Гагаузька мова" підручник для 3 класу закладів загальної середньої 
освіти   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96588  
 

Дата реєстрації авторського права  10.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Войцева Олена Андріївна, Бучацька Тетяна Григорівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Польська мова" підручник для 3 класу закладів загальної середньої 
освіти   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96589  
 

Дата реєстрації авторського права  10.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Кіор Тетяна Миколаївна, Никишова Віра Володимирівна, Пирог 
Олександра Олександрівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Новогрецька мова" підручник для 3 класу закладів загальної 
середньої освіти   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96590  
 

Дата реєстрації авторського права  10.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Криган Серафима Герасимівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Румунська мова та читання" підручник для 3 класу з навчанням 
румунською мовою закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах)  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96591  
 

Дата реєстрації авторського права  10.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Кримськотатарська мова та читання" підручник для 3 класу з 
навчанням кримськотатарською мовою закладів загальної середньої 
освіти (у 2-х частинах)   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96592  
 

Дата реєстрації авторського права  10.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Івасюк Оксана Михайлівна, Івасюк-Криса Галина Михайлівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Золота карета. Буковинські казки у записах Михайла 
Івасюка"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Юний читачу, пропоновані буковинські казки записав та літературно 
опрацював відомий український письменник Михайло Івасюк. Вони 
подарують тобі приємне знайомство з відважними й мудрими героями, 
котрі в пошуках щастя перемагають неправду та лихо, зазнають ліпшої 
долі, стають багатшими на душевні почуття й помисли.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96593  
 

Дата реєстрації авторського права  10.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Українська мова та читання" підручник для 3 класу з навчанням 
угорською мовою закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах, з 
аудіосупроводом)   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96594  
 

Дата реєстрації авторського права  10.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Проданова Олена Іллівна, Гайдаржи Іван Савич, Мілков Анатолій 
Миколайович  

 

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)  "Болгарська мова" підручник для 3 класу закладів загальної середньої 
освіти   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96595  
 

Дата реєстрації авторського права  11.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Куліненко Лілія Борисівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Освіта і практика: Практика як основа і чинник 
модернізації сучасної освіти"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Освіта і практика: Практика як основа і чинник 
модернізації сучасної освіти: Філосовсько-світоглядний аналіз / Л. Б. 
Куліненко. - К. : Знання України, 2013. - 475 с. - Бібліогр. : С. 437-475. 

 

Анотація   

В монографії аналізуються актуальні проблеми модернізації вищої 
освіти в контексті викликів сучасної епохи, зокрема підвищення ролі 
практики у підготовці фахівців вищої кваліфікації.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96596  
 

Дата реєстрації авторського права  11.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Макарчук Наталія Олексіївна (Nataliia Makarchuk)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Програма авторського освітнього 
курсу "Психологія консультування та коучінгу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма відображає авторський підхід до структури та змісту 
психології консультування та коучінгу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96597  
 

Дата реєстрації авторського права  11.03.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Макарчук Наталія Олексіївна (Nataliia Makarchuk)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Програма авторського курсу "Істерія: 
діагностика та психотерапія"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма відображає авторський підхід у роботі з істерією, спрямована 
на опанування покроковим алгоритмом психологічної допомоги у 
роботі з істеричними проявами особистості та істеричними 
особистостями.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96598  
 

Дата реєстрації авторського права  11.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Гарюк Григорій Іванович, Кулікова Олена Олександрівна, Почуєва 
Тетяна Віталіївна, Головко Наталія Андріївна, Давиденко Вікторія 
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 "Гострий епіглотит. Клініка, діагностика, лікування"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Науковий твір, присвячений клініці гострого епіглотиту, діагностиці, в 
якій важливе місце посідають ультрасонографія і біохімічні 
дослідження.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96599  
 

Дата реєстрації авторського права  11.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Харчев Даніїл Костянтинович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Аранжування до пісні "Ой на горі Дичка"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Аранжування народної пісні "Ой на горі дичка", написане для Діани 
Данилюк. За індивідуальною розробкою.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96600  
 

Дата реєстрації авторського права  11.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Баркасі Вікторія Володимирівна, 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 для самостійної роботи студентів 
"Методика викладання іноземних мов"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: В. В. Баркасі, Т. І. Філіпп'єва. Методика викладання 
іноземних мов. Навчально-методичний посібник для самостійної 
роботи студентів. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2019. - 
286 с. 

 

Анотація   

Посібник розрахований на студентів-германістів як денної, так і 
заочної форми навчання ІІ курсу факультету іноземної філології вищих 
навчальних закладів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96601  
 

Дата реєстрації авторського права  12.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Тихонравова Анна Валеріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка музичних творів "10 творів для гітари"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До збірки увійшли такі композиції:  "Адажіо весняного ранку", Румба 
"На порозі кохання", Танго "Дорога додому", "Сон-Танго", "Браслет 
Гудвіна", "Марш кота Бегемота", "Вечерний снег бесшумным светом 
падал на липу, спящую за городским окном", "Море хвилюється раз", 
"Світанок", "Чарівне кільце". 
   
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96602  
 

Дата реєстрації авторського права  12.03.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Роман Хелен Уекер "Голем і джин" і криза 
міфотворчості перших десятиліть ХХІ століття"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Гурдуз А. І. Роман Хелен Уекер "Голем і джин" і 
криза міфотворчості перших десятиліть ХХІ століття / Науковий 
вісник МНУ імені В. О. Сухомлинського. Філологічні науки 
(літературознавство). - 2017. - № 2 (20). С. 74-77. 

 

Анотація   

У статті вперше здійснено спробу з'ясування статусу роману Хелен 
Уекер "Голем і джин" у літературно-мистецькому процесі та специфіки 
інтерпретації в ньому образу голема. Відповідно увагу зосереджено на 
питаннях традицій й новаторства авторських рішень у творі порівняно 
з його типологічним і/чи генетично зумовленим мистецьким рядом, а 
також  на проблемах художньої валентності образів голема і джина, 
поєднання в тексті роману різних художніх реальностей для 
формування єдиного фентезійного часопростору.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96603  
 

Дата реєстрації авторського права  12.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Мельник Ольга Григорівна, Мельник Руслан Павлович, Чепурний 
Григорій Петрович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Практикум з навчальної дисципліни 
"Інженерна та комп'ютерна графіка"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Посібник містить короткі теоретичні відомості з навчальної 
дисципліни "Інженерна та комп'ютерна графіка", завдання для 
виконання індивідуальних графічних робіт, методичні вказівки щодо їх 
виконання, приклади виконання завдань, а також контрольні питання 
для їх захисту.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96604  
 

Дата реєстрації авторського права  12.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Мельник Ольга Григорівна, Мельник Руслан Павлович, Чепурний 
Григорій Петрович  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Інженерна та комп'ютерна графіка для 
фахівців цивільної безпеки"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В навчальному посібнику надаються відомості відповідно до сучасних 
стандартів Системи конструкторської документації, Системи проєктної 
документації для будівництва та інших нормативних документів щодо 
оформлення креслень різного призначення.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96605  
 

Дата реєстрації авторського права  12.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Бахмутов Георгій Костянтинович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір ужиткового мистецтва "Ґудзик ювелірний"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Застібка та прикраса для одягу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96606  
 

Дата реєстрації авторського права  12.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Кудін Сергій Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Порівняльна історія права: вітчизняна традиція 
концептуалізації"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У монографії досліджуються процеси становлення і розвитку 
вітчизняної традиції концептуалізації порівняльної історії права. 
Автором на основі комплексного і системного опрацювання праць  
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доведено, що цілісність традиції ґрунтувалась на поєднанні поглядів, 
ідей, уявлень науковців щодо сутності порівняльної історії права. 
Автором монографії висловлено думку, що елементи "традиційності" 
можуть бути використані і при інтерпретації порівняльної історії права 
в контексті розвитку постнекласичної науки на початку ХХІ ст., 
гармонізуватись із поняттям "новаційне" розуміння.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96607  
 

Дата реєстрації авторського права  12.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Шевченко Анатолій Євгенович, Кудін Сергій Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Історія держави і права України"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У навчально-методичному посібнику містяться рекомендації щодо 
опрацювання тем з навчальної дисципліни "Історія держави і права 
України", починаючи від найдавніших часів до сьогодення. Він містить 
правові джерела різних часів історичного розвитку держави на 
території сучасної України. Навчально-методичний посібник 
побудовано за модульним принципом і відповідає вимогам 
Європейської кредитно-трансферної системи навчання студентів-
бакалаврів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96608  
 

Дата реєстрації авторського права  12.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Даниленко Георгій Миколайович, Авдієвська Олена Георгіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова праця "Оцінка динаміки стану здоров'я дитини"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Представлена оцінка динаміки стану здоров'я дитини, де однією з 
головних причин виникнення стійких порушень у стані здоров'я дітей 
шкільного віку є перевтома. Показано, що виникнення та прояви 
перевтоми залежать від психофізіологічних особливостей дитини і 
своєчасно можуть бути виявлені лише при систематичному та 
усвідомленому відстеженні батьками стану дитини.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96609  
 

Дата реєстрації авторського права  12.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Москалик Михайло Миколайович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Опис термінів 
психонейросоматика, психонейростоматологія"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір містить опис термінів психонейросоматика і 
психонейростоматологія, сформульований автором під час наукових 
досліджень, показаний причинно-наслідковий зв'язок світоглядних 
переконань із функціональними системами організму та їх проявами у 
тілі людини.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96610  
 

Дата реєстрації авторського права  12.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Бритоусова Олександра Олегівна  
 

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)  Твір науково-технічного характеру "Система індексів спортивності: 
Індекс спортивності населення, Індекс залучення до фізичної 
активності, Індекс спортивної активності" ("СІС, ІС, ІСА, ІФА")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Система індексів спортивності включає в себе та може бути 
представлена як: Індекс спортивності населення, Індекс залучення до 
фізичної активності, Індекс спортивної активності, та є безрозмірною 
величиною  та відповідає масштабам залучення громадян до фізичної 
активності, а також є способом визначення забезпечення державою 
громадян у базовій потребі у руховій активності.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96611  
 

Дата реєстрації авторського права  12.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Робочий Віктор Валентинович  
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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 "Організаційно-функціональна система управління 
процесом гарантованого забезпечення населення товарами першої 
необхідності"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Проаналізовано діючі у державі нормативно-правові акти, що 
регламентують норми споживання продовольчих і непродовольчих 
товарів, ліків та найважливіших послуг, без яких неможливо обійтися у 
сучасному побуті та від доступу до яких залежить рівень життя 
громадян.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96612  
 

Дата реєстрації авторського права  12.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Агеєв Володимир Борисович, Устименко Віктор Сергійович, 
Симоненко Роман Вікторович, Волков Олександр Федорович, Дегтяр 
Зоя Олексіївна, Колінченко Юрій Петрович, Трохимченко Володимир 
Миколайович, Шиманський Сергій Іванович, Чередниченко Сергій 
Володимирович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державне підприємство "Державний автотранспортний науково-
дослідний і проектний інститут" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Інформаційно-довідковий посібник користувача 
картки для цифрових тахографів" ("СІДП")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Інформаційно-довідковий посібник щодо використання карток для 
цифрових тахографів містить у концентрованому вигляді вичерпний 
перелік нормативних, технічних, технологічних та інших вимог до 
використання карток для цифрових тахографів, їх оформлення і 
забезпечення обігу в системі цифрової тахографії, а також визначає 
процедуру і раціональну послідовність цієї діяльності.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96613  
 

Дата реєстрації авторського права  12.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Максименко-Ліпчанська Юлія Георгіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій повнометражного художнього фільму "Стоп! Знято. По-
Голлівудськи!"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Невдачлива актриса несподівано стає власником великої суми грошей. 
Вона починає втілювати за допомогою цих грошей свою заповітну мрію 
- знімати кіно за своїм сценарієм з собою у головній ролі. А в цей час 
сумку з грошима одночасно шукають мафіозі та поліція. Між зйомками 
кіно актриса переживає всілякі драматичні пригоди, що загрожують не 
лише зривом зйомок, але і її життю.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96614  
 

Дата реєстрації авторського права  12.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Максименко-Ліпчанська Юлія Георгіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій короткометражного художнього фільму "Знімаємо по 
Голлівудськи"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Один шалений день із життя кіношників, що намагаються зняти фільм 
за Голлівудськими стандартами. Знімальна група стикається з різними 
несподіваними ситуаціями, що виникають у процесі зйомок, та 
намагаються вирішувати проблеми дружньо і весело.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96615  
 

Дата реєстрації авторського права  12.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Марина Востокова (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник усних творів "Відеокурс по ретуші фотографій Марини 
Востокової "Базовий курс BASIC PHOTOSHOP" ("Базовий курс 
BASIC PHOTOSHOP")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Відеокурс складається із тринадцяти уроків.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96616  
 

Дата реєстрації авторського права  12.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Марина Востокова (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник усних творів "Відеокурс по ретуші фотографій Марини 
Востокової "Підвищення кваліфікації HI-END BEAUTY" 
("Підвищення кваліфікації HI-END BEAUTY")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Відеокурс складається з трьох блоків: "Блок КОЖА", що включає сім 
уроків; "Блок ЦВЕТ", що включає вісім уроків; "Бонусные 
материалы", що включає два уроки.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96617  
 

Дата реєстрації авторського права  12.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  AnnaStazi (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 "Forget"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір про дівчину, яка оспівує свої невдалі відносини. Вона дуже 
ображена за той біль, який їй причинив хлопець, вона хоче, щоб він 
забув її і зізнався у своїй брехні.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96618  
 

Дата реєстрації авторського права  12.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Глущенко Павло Ігорович  
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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)  Реферат "Eco rails transports"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Переобладнання пасажирських вагонів метро і трамваїв, що 
відпрацювали, для перевезення сміття в вагонах різних країн.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96619  
 

Дата реєстрації авторського права  12.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Вірьовкіна Лілія Володимирівна, Сердюк Роман Олександрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Два козаки - три гетьмани"  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Гру можна використовувати як додатковий матеріал для правоосвіти 
учнів старших класів, студентів та, в тому числі, для правоосвіти 
дорослих верств населення. Гра добре сприймається та є актуальною 
перед виборами (народних депутатів, органів місцевого 
самоврядування тощо), коли треба активізувати населення.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96620  
 

Дата реєстрації авторського права  12.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Рожкова Леся Михайлівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Казка "Музыкальная Азбука "Сказки Бабубийки и Кота Кларнета" 
("Сказки Бабубийки и Кота Кларнета")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96621  
 

Дата реєстрації авторського права  12.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Дробітько Олексій 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 "Етикетка "ВИНОГРАДУС 
ВІТЧИЗНЯНИЙ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96622  
 

Дата реєстрації авторського права  12.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Тихорук Денис 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)  Книга "Сборник статей о лазерной и косметологической технике 
компании "Медикалазер" Часть 2"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Друга частина книги Дениса Тихорука присвячена різним питанням, 
які виникають у роботі косметологів при використанні лазерних та 
косметологічних апаратів. Книга написана на практичному досвіді 
компанії "Медикалазер" по створенню та експлуатації лазерної 
техніки та містить велику кількість ілюстративного матеріалу, 
зібраного за багаторічну технічну діяльність автора.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96623  
 

Дата реєстрації авторського права  12.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  AVA (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "AVA_READABLE ART" 
("АВА_РІДАБЛ АРТ")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Зображення букв, виконане на різних фонах і різними кольорами,  
"AVA_READABLE ART" (АВА_РІДАБЛ АРТ).  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96624  
 

Дата реєстрації авторського права  12.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Туріненко Сергій 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 "Букет из алых роз"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96625  
 

Дата реєстрації авторського права  12.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Кузьмін Олег Євгенович, Мельник Ольга Григорівна, Григор'єв 
Олександр Юрійович, Босак Андрій Остапович, Дорошкевич Катерина 
Олегівна, Тодощук Андрій Васильович, Мукан Олена Василівна, 
Рогальський Роман Богданович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Митне обслуговування зовнішньоекономічних 
операцій: прикладний аспект"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Кузьмін О. Є. Митне обслуговування 
зовнішньоекономічних операцій: прикладний аспект [навч. посібн.] / О. 
Є. Кузьмін, О. Г. Мельник, О. Ю. Григор'єв, А. О. Босак, К. О. 
Дорошкевич, А. В. Тодощук, О. В. Мукан, Р. Б. Рогальський. - Львів : 
СТ "Міські інформаційні системи", 2019. - 148 с.  

 

Анотація   

Навчальний посбіник побудований з урахуванням Митного кодексу 
України, в ньому на основі чіткої логічної схеми пропонується розгляд 
практичних питань митної справи. Навчальний посібник містить 
завдання, методичні рекомендації і теоретичні основи для проведення  
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практичних і лабораторних занять. Вказані матеріали допоможуть 
студентам застосовувати теоретичні знання у митній сфері при 
здійсненні міжнародної економічної діяльності. Надані завдання 
забезпечують можливість індивідуальної роботи та перевірки знань за 
кожною темою. Розраховано на студентів економічних спеціальностей 
вищих навчальних закладів, агентів з митного оформлення, 
спеціалістів з митниці та фахівців, усіх, кого цікавить митна справа.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96626  
 

Дата реєстрації авторського права  16.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Ємець Альона Анатоліївна, Коваленко Ольга Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Українська мова та читання" підручник для 3 класу з навчанням 
російською мовою закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах, з 
аудіосупроводом) (Частина 2)   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник спрямований на формування основ літературної 
компетентності третьокласників. У ньому реалізовано 
літературознавчий підхід до вивчення фольклорних і літературних 
творів. Навчальний матеріал надано в історичній ретроспективі з 
урахуванням уподобань сучасних молодших школярів. Формування 
кваліфікованого читача відбувається з опорою на класичне коло 
дитячої літератури.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96627  
 

Дата реєстрації авторського права  16.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Губарєва Світлана Сергіївна, Павліченко Оксана Михайлівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Англійська мова" підручник для 3 класу закладів загальної середньої 
освіти (з аудіосупроводом)   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник є спільним проєктом видавництва "Ранок" і ГО "GoGlobal" 
і призначений для вивчення англійської мови в 3 класі закладів 
загальної середньої освіти.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96628  
 

Дата реєстрації авторського права  16.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Коченгіна Маріанна Вікторівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Українська мова та читання" підручник для 3 класу закладів 
загальної середньої освіти (у 2-х частинах) (Частина 2)   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник укладено за Типовою освітньою програмою, розробленою 
творчою групою на чолі з О. Я. Савченко. Для учнів 3 класу закладів 
загальної середньої освіти, а також для вчителів, методистів і батьків.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96629  
 

Дата реєстрації авторського права  16.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Гісь Ольга Михайлівна, Філяк Ірина Василівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Математика" підручник для 3 класу закладів загальної середньої 
освіти (у 2-х частинах)   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник створений за Типовою освітньою програмою, розробленою 
під керівництвом О. Я. Савченко. Підручник містить тексти правил, 
зразки міркувань, завдання на актуалізацію опорних знань, створення 
проблемної ситуації та її розв'язання, первинне закріплення, 
формування вмінь і навичок, неперервне повторення.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96630  
 

Дата реєстрації авторського права  16.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Тимченко Лариса Іванівна  
 

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)  "Українська мова та читання" підручник для 3 класу закладів 
загальної середньої освіти (у 2-х частинах) (Частина 1)   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник укладено за Типовою освітньою програмою, розробленою 
творчою групою на чолі з О. Я. Савченко. Побудований з метою 
реалізації Концепції Нової української школи. Підручник сприяє 
розвитку особистості дитини засобами різних видів мовленнєвої 
діяльності.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96631  
 

Дата реєстрації авторського права  16.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Іваниця Галина Афанасіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Українська мова та читання" підручник для 3 класу закладів 
загальної середньої освіти (у 2-х частинах)   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник створений за Типовою освітньою програмою, розробленою 
під керівництвом Р. Б. Шияна. Підручник містить різні типи текстів; 
ілюстративний матеріал, спрямований на формування читацької 
мотивації; систему завдань, розроблених для розвитку критичного та 
креативного мислення; вправи, створені для формування емоційного 
інтелекту.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96632  
 

Дата реєстрації авторського права  16.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Коваленко Ольга Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Українська мова та читання" підручник для 3 класу з навчанням 
російською мовою закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах, з 
аудіосупроводом) (Частина 1)   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник спрямований на формування основ мовної і комунікативної 
компетентності учнів у галузі вивчення державної мови.  
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Запропонована в ньому система вправ забезпечує спостереження й 
аналіз мовного матеріалу, підводить учнів до формулювання правил і 
їх свідомого застосування в усному і письмовому мовленні.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96633  
 

Дата реєстрації авторського права  16.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Рубля Тетяна Єгорівна, Мед Ірина Леонідівна, Щеглова Тетяна 
Леонідівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Мистецтво" підручник інтегрованого курсу для 3 класу закладів 
загальної середньої освіти   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник укладено за Типовою освітньою програмою інтегрованого 
курсу "Мистецтво", розробленою під керівництвом О. Я. Савченко для 
3 класу закладів загальної середньої освіти. Вправи та завдання 
спрямовані на розвиток у дітей здатності до художньо-образного, 
емоційно-ціннісного сприйняття творів мистецтва, уміння виражати у 
власній творчості своє ставлення до навколишнього світу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96634  
 

Дата реєстрації авторського права  17.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Доброва Юлія Валеріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір садово-паркового мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір садово-паркового мистецтва "Реконструкція міського парку 
культури та відпочинку. Проектні та вишукувальні роботи"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Основною метою твору є облаштування благоустрою території парку, 
відновлення місця для культурного відпочинку громадян, збереження 
зеленої зони парку у м. Енергодар Запорізької області.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96635  
 

Дата реєстрації авторського права  17.03.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Koro (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комікс "Голубь Геннадий. Том 1"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96636  
 

Дата реєстрації авторського права  17.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Лукашук Максим Валерійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Магістерська 
робота на тему "Банківське кредитування в умовах ринкової 
економіки: стан та розвиток"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розглянуто теоретико-методологічні основи банківського 
кредитування. Проаналізовано сучасний стан кредитування в Україні, 
виявлено проблеми. Розглянуто інституційну структуру кредитування.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96637  
 

Дата реєстрації авторського права  17.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Козій Михайло Степанович, Самойлюк В'ячеслав Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Динамика клеточного состава гипофизарно-хромаффиновой 
системы серебряного карася (Carassius auratus gibelio Bloch 1782) в 
условиях стресса"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пропонуються матеріали гістологічних досліджень хромафінних 
клітин мезонефроса срібного карася в оптимальних умовах і при  
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короткочасному стресовому навантаженні, що можуть бути 
використані студентами зі спеціальності 6.130200 - технологія 
виробництва продукції тваринництва, з метою керування адаптацією 
цінних об'єктів аквакультури до стресуючих факторів, що виникають в 
штучних умовах утримання.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96638  
 

Дата реєстрації авторського права  17.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Козій Михайло Степанович, Самойлюк В'ячеслав Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Микроуровневые изменения печени стерляди (Acipenser 
ruthenus) в раннем постнатальном онтогенезе"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пропонуються матеріали гістологічних досліджень будови печінки 
стерляді в природних умовах існування, що можуть бути використані 
для самопідготовки студентів зі спеціальності 6.130200 - технологія 
виробництва продукції тваринництва, а також для контролю 
формування структури органа з метою своєчасного виявлення 
відхилень розвитку молодих особин.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96639  
 

Дата реєстрації авторського права  17.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Корнієнко Оксана Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка малюнків "Колода карт "Энергия жизни"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96640  
 

Дата реєстрації авторського права  17.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Назаренко Микита Олегович, Назаренко Олег Аскольдович  
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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 "Калькулятор для США с PDF"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма дозволяє проводити повний розрахунок вартості морського 
фрахту від майданчика аукціону в США до порту Одеси, а також 
розрахунок аукціонного збору і вартості митного очищення автомобіля 
з США в Україні. Програма також дозволяє розраховувати вартість 
автомобіля в Україні "під ключ" від певної ставки на аукціоні. 
Калькулятор дає можливість зберігати результати розрахунків в РDF-
форматі, з можливістю вставки оригіналу фотографії автомобіля, який 
на даний момент часу знаходиться безпосередньо в США.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96641  
 

Дата реєстрації авторського права  17.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Міщенко Ганна Володимирівна, Міщенко Олена Володимирівна, 
Венгер Олена Олексіївна, Качук Дар'я Сергіївна, Попович Тетяна 
Анатоліївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру, 
ілюстрація  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Підвищення гідролітичної стійкості плівок поліуретанових 
іономерів, що використовуються для пігментних забарвлень"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Міщенко Г. В., Міщенко О. В., Венгер О. О., Качук Д. 
С., Попович Т. А. Підвищення гідролітичної стійкості плівок 
поліуретанових іономерів, що використовуються для пігментних 
забарвлень // Науково-технічний журнал "Питання хімії та хімічної 
технології". - 2019. - № 5 (126). - С. 84-92. 

 

Анотація   

У роботі наведено результати дослідження з оцінювання гідролітичної 
стійкості плівок з водних дисперсій поліуретанових іономерів типів 
сульфонат і карбоксилат, а саме впливу часу оброблення плівок у 
водних розчинах соди та поверхнево-активних речовин на розривне 
напруження при розтягу.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96642  
 

Дата реєстрації авторського права  17.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Мельник Олександр Олексійович  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Соціально-правове становище селянства 
Правобережної України першої половини ХІХ століття"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Стаття присвячена дослідженню змін у соціально-правовому 
становищі селянства Правобережної України в умовах кризи 
кріпацько-феодальної системи.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96643  
 

Дата реєстрації авторського права  17.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Турбал Богдан Юрійович, Турбал Юрій Васильович, Турбал Маріана 
Юріївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Аналізатор біомаркерів в пригодницьких 
іграх"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма "Аналізатор біомаркерів в пригодницьких 
іграх" призначена для вирішення проблеми виникнення ігрової 
залежності у гравців. Програма являє собою пригодницьку гру, у якій 
інтегровано аналізатор пульсу, який сигналізує про надмірне зростання 
пульсу гравця.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96644  
 

Дата реєстрації авторського права  17.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Мельник Олександр 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)  Науковий твір "Еволюція права власності на землю в Україні у ХIV-
ХVІ століттях"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дослідження присвячене питанням еволюції права власності на землю 
у ХIV-ХVІ століттях. Розглядаються питання розвитку земельно-
правових відносин в умовах втрати власної державності і переходу 
українських земель під владу Великого князівства Литовського та 
Польської держави.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96645  
 

Дата реєстрації авторського права  17.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Мельник Олександр 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)  Науковий твір "Еволюція земельних відносин доби Козаччини у ХVІІ-
ХVІІІ ст."   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Статтю присвячено проблемі еволюції земельних відносин у козацькій 
державі в ХVІІ-ХVІІІ ст., аналізу форм козацького землеволодіння 
цього періоду, а також питанню виникнення приватної власності на 
землю в козацькій державі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96646  
 

Дата реєстрації авторського права  17.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Мельник Олександр 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)  Науковий твір "Правове підгрунтя аграрної реформи 1861 р. в Україні"  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Стаття присвячена становленню нормативної бази звільнення 
селянства України з кріпацької залежності у 1861 р. в Російській 
імперії.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96647  
 

Дата реєстрації авторського права  17.03.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Корнієнко Оксана Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка малюнків "Колода карт "Истина в тебе"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96648  
 

Дата реєстрації авторського права  17.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Загоровська Любов Михайлівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій короткометражного ігрового фільму "Доброго дня, Ангеле!"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Клас отримує завдання: написати комусь протягом тижня паперові 
листи. Хлопчик Сашко вирішує писати листи своєму янголу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96649  
 

Дата реєстрації авторського права  17.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Горбунов Микола Петрович, Яценко Ольга Миколаївна, Ажель 
Тетяна Олександрівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Проблеми інноваційної діяльності в сільському 
господарстві сучасної України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір присвячено аналізу сутності інноваційного процесу в сільському 
господарстві сучасної України.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96650  
 

Дата реєстрації авторського права  17.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Гасанов Сергій Станіславович, Сушко Наталія Іванівна, Левицька 
Світлана Олексіївна, Ларікова Тетяна Віталіївна, Яблонько 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)  Літературний письмовий твір "Методичні рекомендації з 
бухгалтерського обліку окремих активів, зобов'язань закладів вищої 
освіти"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У цих методичних рекомендаціях розглядаються питання організації 
обліку окремих активів, впливу операцій з окремими активами, 
зобов'язаннями на формування капіталу закладів вищої освіти (ЗВО), а 
також розкриття операцій з окремими активами.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96651  
 

Дата реєстрації авторського права  17.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Гасанов Сергій Станіславович, Сушко Наталія Іванівна, Левицька 
Світлана Олексіївна, Ларікова Тетяна Віталіївна, Гізатуліна Людмила 
Василівна, Шамрай Галина Миронівна, Яблонько 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)  Літературний письмовий твір "Методичні рекомендації щодо обліку 
доходів і витрат закладів вищої освіти"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У цих методичних рекомендаціях розглядаються питання класифікації, 
визнання та оцінки доходів і витрат відповідно до Національних 
положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, 
бухгалтерського обліку доходів і витрат та розкриття інформації за 
доходами і витратами у фінансовій звітності.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96652  
 

Дата реєстрації авторського права  17.03.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Гасанов Сергій Станіславович, Сушко Наталія Іванівна, Левицька 
Світлана Олексіївна, Ларікова Тетяна Віталіївна, Яблонько 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)  Літературний письмовий твір "Методика бухгалтерського обліку 
капіталу (в тому числі ендавменту) закладів вищої освіти"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У цій методиці розглядаються питання організації обліку капіталу 
закладів вищої освіти (ЗВО) та методичних підходів обліку статей 
власного капіталу ЗВО відповідно до вимог національних стандартів 
бухгалтерського обліку та плану рахунків в державному секторі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96653  
 

Дата реєстрації авторського права  17.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Гасанов Сергій Станіславович, Сушко Наталія Іванівна, Левицька 
Світлана Олексіївна, Ларікова Тетяна Віталіївна, Яблонько Олена 
Олександрівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Методичні рекомендації щодо 
формування фінансової звітності закладами вищої освіти (за даними 
бухгалтерського обліку)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У цих методичних рекомендаціях розглядаються питання забезпечення 
оперативності, достовірності та об'єктивності звітної інформації.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96654  
 

Дата реєстрації авторського права  17.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Василенко Ірина Анатоліївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Стаття "Характеристики на училищните тревоги на юноши с 
различни нива на стрес"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96655  
 

Дата реєстрації авторського права  17.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Василенко Ірина Анатоліївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Особливості комунікативної креативності у осіб з різним 
рівнем упевненості у собі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Василенко І. А. Особливості комунікативної 
креативності у осіб з різним рівнем упевненості у собі // Науково-
практичний журнал Південноукраїнського національного 
педагогічного університету імені К. Д. Ушинського. Наука і освіта. - 
2014. - № 11. С. 66-71. 

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96656  
 

Дата реєстрації авторського права  17.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Василенко Ірина Анатоліївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Психологічні особливості емоційності та товариськості дітей 
молодшого шкільного віку"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Василенко І. А. Психологічні особливості 
емоційності та товариськості дітей молодшого шкільного віку // 
Science and education a new dimension pedagogy and psychology. - 2013. - 
№ 3. - Р. 177-181. 

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96657  
 

Дата реєстрації авторського права  17.03.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Василенко Ірина Анатоліївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Гіперактивність молодших школярів та особливості 
внутрішньосімейних відносин"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Василенко І. А. Гіперактивність молодших школярів 
та особливості внутрішньосімейних відносин // Calitatea educatiei: 
principii, realizari Institutul de stiinte ale educatiei. Partea 2, Chisinau. - 
2008. - № 2. - Р. 296-299. 

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96658  
 

Дата реєстрації авторського права  17.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Koro (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комікс "Голубь Геннадий. Том 2"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96659  
 

Дата реєстрації авторського права  17.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Назарова Людмила Володимирівна, Кіщак Іван Теодорович, Іртищева 
Інна Олександрівна, Гуріна Олена Валентинівна, Огієнко Альона 
Володимирівна, Порудєєва Тетяна Володимирівна, Слюсаренко Андрій 
Вікторович, Кравченко Любов Олександрівна, Глубоченко Катерина 
Олександрівна, Саваріна Ірина Петрівна, Федосова Анна Олегівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Забезпечення сталого розвитку регіону та управління 
змінами на підприємствах в умовах міжнародних інтеграційних 
процесів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Забезпечення сталого розвитку регіону та управління 
змінами на підприємствах в умовах міжнародних інтеграційних  
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                                                           процесів : моногр. / Л. В. Назарова, І. Т. Кіщак, І. О. Іртищева та ін. ; за 
заг. ред. Л. В. Назарової. - Миколаїв : ФОП Швець В. М., 2019. - 254 с. 

 

Анотація   

Розглянуто проблеми забезпечення сталого розвитку регіону та 
управління змінами в умовах міжнародних інтеграційних процесів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96660  
 

Дата реєстрації авторського права  17.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Щупак Ігор Якович, Бурлака Олена Вікторівна, Піскарьова Ірина 
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)  Підручник "Всесвітня історія" підручник для 7 класу закладів 
загальної середньої освіти   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник розкриває зміст курсу всесвітньої історії періоду 
Середньовіччя - з середини V ст. до кінця XV ст. - відповідно до чинної 
програми (7 кл.).  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96661  
 

Дата реєстрації авторського права  17.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Морзе Наталія Вікторівна, Барна Ольга Василівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Інформатика" підручник для 7 класу закладів загальної 
середньої освіти   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник "Інформатика" для 7 класу створено відповідно до чинної 
навчальної програми та розбито на параграфи, у яких викладено 
теоретичний матеріал та практичні завдання.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96662  
 

Дата реєстрації авторського права  17.03.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Дрібниця Віталій Олександрович, Щупак Ігор Якович, Бурлака Олена 
Вікторівна, Піскарьова Ірина 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)  Підручник "Історія України" підручник для 7 класу закладів 
загальної середньої освіти   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник розкриває зміст курсу історії України в контексті епохи 
Середніх віків відповідно до чинної програми (7кл.).  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96663  
 

Дата реєстрації авторського права  17.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Олехова Любов Петрівна, Луговський Степан Йосипович, Жук Олена 
Василівна, Ковальська Світлана Миколаївна, Кужель Тетяна 
Василівна, Василишин Ігор Дмитрович, Сеньків Ростислав 
Васильович, Андрієнко Наталя Миколаївна, Ткачишин Наталя 
Вікторівна, Петрик Василь Володимирович, Гресько Роман 
Михайлович, Дерябіна Надія Олександрівна, Пристайко Марта 
Михайлівна, Пристайко Роман Ігорович, Угляр Роман Ярославович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизована система бухгалтерського 
обліку структурних підрозділів "АТ Укрзалізниця" ("АСБО ФОБОС")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Автоматизована система бухгалтерського обліку структурних 
підрозділів "АТ Укрзалізниця" призначена для забезпечення ведення 
бухгалтерського та податкового обліку згідно з національними 
Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку (П(с)БО), 
методичними рекомендаціями по застосуванню регістрів 
бухгалтерського обліку, обліковою політикою АТ "Укрзалізниця" та 
методичними рекомендаціями по застосуванню на залізничному 
транспорті П(с)БО, а також особливостями організації бухгалтерського 
обліку в окремих структурних підрозділах філій АТ "Укрзалізниця".   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96664  
 

Дата реєстрації авторського права  17.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Примост Валерій Юрійович  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Как дикарь стал киборгом. Сторителлинг и цивилизация" 
("Как дикарь стал киборгом")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96665  
 

Дата реєстрації авторського права  17.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Чабайовська Марія Іванівна, Омельченко Наталія Михайлівна, 
Синільник Віра Вікторівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Українська мова та читання" підручник для 3 класу закладів 
загальної середньої освіти (у 2-х частинах)   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник укладений за Типовою освітньою програмою для закладів 
загальної середньої освіти, розробленою під керівництвом Р. Б. Шияна. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96666  
 

Дата реєстрації авторського права  17.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Кізілова Галина Олександрівна, Шулько Ольга Андріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Мистецтво" підручник інтегрованого курсу для 3 класу закладів 
загальної середньої освіти   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У підручнику надано навчальний матеріал, передбачений Типовими 
освітніми програмами для закладів загальної середньої освіти, 
розроблений під керівництвом Р. Б. Шияна.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96667  
 

Дата реєстрації авторського права  17.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Англійська мова" підручник для 3 класу закладів загальної середньої 
освіти (з аудіосупроводом)   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник відповідає новому Державному стандарту та Типовій 
освітній програмі МОН України. Герої підручника запрошують у 
пізнавальний та чарівний світ англійських слів, віршів, оповідань, 
пісень та казок. У кожному розділі приділяється увага формуванню і 
вдосконаленню основних мовних навичок (письмо, читання, говоріння 
та розуміння англійської мови). Підручник розрахований на учнів 3 
класу закладів загальної середньої освіти.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96668  
 

Дата реєстрації авторського права  17.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Будна Наталя Олександрівна, Беденко Марко Васильович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Математика" підручник для 3 класу закладів загальної середньої 
освіти   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Зміст матеріалу відповідає Державному стандарту початкової освіти та 
типовій освітній програмі, розробленій під керівництвом О. Я. 
Савченко. Запропоновані різноманітні завдання, спрямовані на 
формування в учнів математичної ключової і предметної 
компетентностей, розвиток логічного мислення, здатностей розуміти й 
оцінювати математичні факти і закономірності, моделювати процеси 
та ситуації для вирішення проблем у повсякденному житті. Підручник 
розрахований на учнів 3 класу закладів загальної середньої освіти.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96669  
 

Дата реєстрації авторського права  17.03.2020  
 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 58, 2020 

 

 

93

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Кондратова Людмила Григорівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Мистецтво" підручник інтегрованого курсу для 3 класу закладів 
загальної середньої освіти   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник інтегрованого курсу "Мистецтво" створено відповідно до 
Державного стандарту початкової освіти і типової освітньої програми, 
розробленої під керівництвом О. Я. Савченко. У його змісті 
інтегруються музична, образотворча та мистецько-синтетична змістові 
лінії, що сприяє поліхудожньому вихованню особистості, формуванню 
основ цілісної картини світу. Мета підручника - допомогти учням 
засвоїти програмний матеріал, навчити сприймати, любити і розуміти 
мистецтво, а також стимулювати творчий потенціал дітей. Підручник 
розрахований на учнів 3 класу закладів загальної середньої освіти.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96670  
 

Дата реєстрації авторського права  17.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Островський Володимир Михайлович, Федун Галина Павлівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Мистецтво" підручник інтегрованого курсу для 3 класу закладів 
загальної середньої освіти   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник розроблений відповідно до нового Державного стандарту 
початкової освіти. Зміст підручника відповідає типовій освітній 
програмі МОН України, розробленій Р. Шияном, охоплює всі змістові 
лінії Державного стандарту початкової освіти з музичного та 
образотворчого мистецтва та дозволяє забезпечити цілісність освітньо-
виховного процесу. Авторами враховано вікові особливості 
третьокласників. Практична спрямованість підручника презентована 
через цікаві та нестандартні завдання та запитання для учнів. 
Підручник розрахований на учнів 3 класу закладів загальної середньої 
освіти.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96671  
 

Дата реєстрації авторського права  17.03.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Будна Наталя Олександрівна, Гладюк Тетяна Володимирівна, 
Заброцька Світлана Григорівна, Шост Наталія Богданівна, Лисобей 
Людмила Василівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Я досліджую світ" підручник для 3 класу закладів загальної середньої 
освіти (у 2-х частинах)   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Зміст матеріалу відповідає Державному стандарту початкової освіти та 
типовій освітній програмі з курсу "Я досліджую світ", розробленій під 
керівництвом О. Я. Савченко. Підручник спрямований на різнобічний 
особистісно-орієнтований розвиток третьокласників, формування в 
них соціальної, інформатичної, життєвої, громадянської 
компетентностей у ставленні до природи, суспільства і самих себе. 
Підручник розрахований на учнів 3 класу закладів загальної середньої освіти. 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96672  
 

Дата реєстрації авторського права  17.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Чумарна Марія Іванівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Українська мова та читання" підручник для 3 класу закладів 
загальної середньої освіти (у 2-х частинах) Частина 2   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Зміст матеріалу відповідає Державному стандарту початкової освіти та 
типовій освітній програмі, розробленій під керівництвом О. Я. Савченко. 
Підручник розрахований на учнів 3 класу закладів загальної середньої 
освіти.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96673  
 

Дата реєстрації авторського права  17.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Українська мова та читання" підручник для 3 класу закладів 
загальної середньої освіти (у 2-х частинах) Частина 1   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Зміст матеріалу відповідає Державному стандарту початкової освіти та 
типовій освітній програмі, розробленій під керівництвом О. Я. Савченко. 
Підручник розрахований на учнів 3 класу закладів загальної середньої 
освіти.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96674  
 

Дата реєстрації авторського права  17.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Станєва Тетяна Іванівна, Лелюк Ян Валерійович, Богач Дмитро 
Анатолійович, Маковський Олексій Вікторович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Документальний фільм "Місце сили"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

На березі найбільшого озера в Україні на початку 19 ст. оселилися 
болгари, біженці від турецького ярма, створивши село Криничне (болг. 
Чушмелій, Одеська обл., Україна). Більше 200 років вони свято 
бережуть свій діалект, традиції та фольклор, свою культурну спадщину 
та, всупереч нелегкій історії, займаються виготовленням вина та 
збиранням арпаджика (насінкова цибуля). ХХІ сторіччя кидає новий 
виклик самозбереженню болгар, ставши новою загрозою для існування 
села.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96675  
 

Дата реєстрації авторського права  17.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Меняйло Вікторія Іванівна, Тупахіна Олена Володимирівна, Гура 
Олександр Іванович, Сарабєєв Володимир Леонідович, Воронова 
Наталія Валентинівна  

 

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)  Навчально-методичний посібник "Основи формування європейської 
проєктної культури" ("Європрок (Europroc)")  

 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 58, 2020 

 

 

96

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Посібник призначений для ознайомлення з європейським освітньо-
науковим простором та формування проектної компетентності 
студентів та аспірантів щодо розробки та реалізації дослідницьких та 
інноваційних проектів відповідно до норм європейської проектної 
культури.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96676  
 

Дата реєстрації авторського права  17.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Чернищук Ірина Геннадіївна, Булгакова Олександра Сергіївна, 
Зосімов В'ячеслав 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 "Ігровий ассет для спілкування користувачів у 
багатокористувацькій версії ігри"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для надання користувачам можливості 
спілкування за допомогою текстових повідомлень у 
багатокористувацькій версії гри.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96677  
 

Дата реєстрації авторського права  17.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Чернищук Ірина Геннадіївна, Булгакова Олександра Сергіївна, 
Зосімов В'ячеслав 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 "Aquacontrol" ("AquaС")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для забезпечення автоматизованого робочого 
місця працівника технологічної диспетчерської водоканалу для зручної 
навігації оператора по базі даних загальнобудинкових лічильників. 
Перед використанням програми у робочих цілях, оператор повинен 
заповнити базу даних.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96678  
 

Дата реєстрації авторського права  17.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Василькова Наталя Іванівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методичні рекомендації до курсу "Соціолінгвістика та 
мовна політика"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У методичних рекомендаціях студентам спеціальності "Прикладна 
лінгвістика" пропонується кредитно-модульне планування курсу 
"Соціолінгвістика та мовна політика", зміст практичних занять, 
завдання для самостійної та індивідуальної роботи, питальники і 
анкети для проведення соціолінгвістичних досліджень мовної ситуації 
півдня та сходу України, короткий словник соціолінгвістичної 
термінології. Посібник рекомендується для викладачів та студентів 
філологічних факультетів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96679  
 

Дата реєстрації авторського права  17.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Терещенко Світлана Веніамінівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Інтегровані уроки музики. Творчий зошит-посібник 
для 8 класу з інтегрованого курсу "Мистецтво"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Творчий зошит-посібник є формою дидактичного забезпечення уроків 
мистецтва в закладах загальної середньої освіти. Розроблений і 
впорядкований відповідно до програмних вимог інтегрованого курсу 
"Мистецтво" автора Л. М. Масол.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96680  
 

Дата реєстрації авторського права  17.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Терещенко Світлана Веніамінівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Інтегровані уроки музики. Творчий зошит-посібник 
для 6 класу з інтегрованого курсу "Мистецтво" (змістовна лінія 
Музичне мистецтво)   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Творчий зошит-посібник є формою дидактичного забезпечення уроків 
мистецтва в закладах загальної середньої освіти. Розроблений і 
впорядкований відповідно до програмних вимог інтегрованого курсу 
"Мистецтво" (змістовна лінія Музичне мистецтво) автора Л. М. Масол. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96681  
 

Дата реєстрації авторського права  17.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Терещенко Світлана Веніамінівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Інтегровані уроки музики. Творчий зошит-посібник 
для 7 класу з інтегрованого курсу "Мистецтво" (змістовна лінія 
Музичне мистецтво)   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Творчий зошит-посібник впорядкований до програми "Інтегрований 
курс "Мистецтво" автора Л. М. Масол. Є формою дидактичного 
забезпечення уроків мистецтва в ЗСО.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96682  
 

Дата реєстрації авторського права  17.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Терещенко Світлана Веніамінівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Інтегровані уроки музики. Творчий зошит-посібник 
для 5 класу з інтегрованого курсу "Мистецтво" (змістовна лінія 
Музичне мистецтво)   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Творчий зошит-посібник є формою дидактичного забезпечення 
розвитку креативності школяра-підлітка на інтегрованому уроці 
музики в ЗОШ. Упорядкований відповідно до програми "Мистецтво" 
для 5-7 класів загальних закладів автора Л. М. Масол. 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96683  
 

Дата реєстрації авторського права  17.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Стотика Ірина Георгіївна, Власенко Елеонора 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 "Інструктивно-методичні матеріали до 
семінарських занять з дисципліни "Психологія музичної діяльності. 
Музична психологія"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Видання є методичними рекомендаціями, які призначені для вивчення 
музичної психології. Можуть бути використані у процесі професійної 
підготовки спеціальності "Музичне мистецтво", освітній рівень 
бакалавр.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96684  
 

Дата реєстрації авторського права  17.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Стотика Ірина Георгіївна, Власенко Елеонора 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 "Основи викладання гри на 
фортепіано"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Видання є навчальним посібником, що призначений для вивчення 
основ викладання гри на фортепіано. Може бути використаний у 
процесі професійної підготовки спеціальності "Музичне мистецтво", 
освітній рівень бакалавр, магістр.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96685  
 

Дата реєстрації авторського права  17.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Падалка Олександр Олексійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір практичного характеру "Масаж - 
фасціальний лімфодренаж обличчя та тіла"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96686  
 

Дата реєстрації авторського права  17.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Польська мова" підручник для 3 класу закладів загальної середньої 
освіти з навчанням українською мовою   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник створено відповідно до Державного стандарту середньої 
освіти України.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96687  
 

Дата реєстрації авторського права  17.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Шаманський Андрій Юрійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "АЙ-ДЖИ-ЕМ" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

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

 

Анотація   

Програма призначена для застосування на засобах ЕОТ користувача 
кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96688  
 

Дата реєстрації авторського права  17.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Криволапов Сергій Ігорович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Графічне зображення "Зображення логотипу "DOCTOR BENZ. 
SERVICE GARAGE"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96689  
 

Дата реєстрації авторського права  17.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Гордієнко Наталія Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій освітнього серіалу "Україна. Історія. І сторіз :)"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96690  
 

Дата реєстрації авторського права  17.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Степаненко Микола Іванович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Полтавський національний педагогічний університет імені                         
В. Г. Короленка 

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Монографія "Динаміка українського політичного лексикону:  
                                                            2018-2019 рр."   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Степаненко М. Динаміка українського політичного 
лексикону: 2018-2019 рр. : монографія / Микола Степаненко. - Полтава : 
ПП "Астрая", 2020. - 408 с. 

 

Анотація   

У пропонованому виданні схарактеризовано й системно представлено 
датований 2018-2019 рр. корпус публіцистично-політичних перифраз. 
Для науковців, викладачів, журналістів, студентів-філологів, студентів 
гуманітарних факультетів, усіх, хто цікавиться сучасним станом 
української мови.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96691  
 

Дата реєстрації авторського права  17.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Рахно Михайло Юрійович, Шрамко Руслана Григорівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Полтавський національний педагогічний університет імені                       
В. Г. Короленка 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Практика усного та писемного 
мовлення (англійська мова)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Рахно М. Ю. Практика усного та писемного мовлення 
(англійська мова) : навч.-метод. посіб. для студ. напряму 014 Середня 
освіта (Українська мова і література) / Михайло Рахно, Руслана 
Шрамко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. - Полтава : 
ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2019. - 186 с. 

 

Анотація   

У навчально-методичному посібнику запропоновано курс практичного 
матеріалу, методичні зауваги до виконання практичних завдань, 
самостійної роботи, довідкові матеріали, перелік рекомендованої 
літератури. Для студентів, викладачів педагогічних навчальних 
закладів та всіх небайдужих до навчання й викладання англійської 
мови.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96692  
 

Дата реєстрації авторського права  17.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Аніщенко Олена Валеріївна, Баніт Ольга Василівна, Калюжна Тетяна 
Григорівна, Піддячий Володимир Миколайович, Котирло Тамара 
Володимирівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Освіта різних категорій дорослого населення: теорія, 
досвід, перспективи"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У монографії висвітлено теоретичні й практичні аспекти освіти різних 
категорій дорослих в умовах суспільства знань, а саме: теорія і 
практика неформальної освіти топ-менеджерів міжнародних 
організацій, професійне навчання державних службовців і посадових 
осіб органів місцевого самоврядування, розвиток психолого-
педагогічної компетентності батьків в умовах неформальної та 
інформальної освіти дорослих, формування та розвиток громадської 
компетентності майбутніх педагогів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96693  
 

Дата реєстрації авторського права  17.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Новицька Надія Володимирівна, Хлєбнікова Інна Ібрагимівна, 
Коротун Володимир Іванович, Кощук Тетяна Василівна, Тартачник 
Ніна Георгіївна, Кравченко Інна Сергіївна, Проценко Олександр 
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)  Монографія "Модернізація системи контролю за виробництвом та 
обігом тютюнових виробів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У роботі систематизовано міжнародний досвід функціонування систем 
виявлення та відстеження марок акцизного податку та тютюнових 
виробів, зокрема розглянуто їхній вплив на ринок та податкові 
надходження. Аргументовано доцільність застосування таких систем, 
визначено їх функціонал, вартість запровадження, механізм 
фінансування витрат, стейкхолдерів тощо. Проведено класифікацію 
технологічних рішень щодо виявлення та відстеження за критеріями 
відстеження марки акцизного податку та продукції. Запропоновано 
концептуальні підходи до створення та запровадження електронної 
системи контролю за виробництвом та обігом тютюнових виробів в 
Україні.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96694  
 

Дата реєстрації авторського права  17.03.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Кононенко Олександр Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНФОРМАЦІЙНО-
АНАЛІТИЧНИЙ ЦЕНТР "ЛІГА" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "LIGA 360"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма "LIGA 360" є комплексним рішенням для 
бізнесу. Складовими елементами є робочий стіл, агрегатор новин, 
вкладки вибране, бази знань, повідомлення тощо. Робочий стіл 
доповнює робочий простір користувача спеціалізованими (рольовими) 
сервісами, що забезпечує наскрізні для всіх продуктів сервіси і 
взаємодію користувачів у програмі між собою.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96695  
 

Дата реєстрації авторського права  17.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Гузійчук Ірина Олександрівна (Аріна Гузійчук)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Новела "Як Ева у Празі оберігала слова"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96696  
 

Дата реєстрації авторського права  17.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Можайкіна Олена Станіславівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Трудове право України. Практикум"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Можайкіна О. С. Трудове право України : 
Навчальний посібник : Практикум / Олена Станіславівна Можайкіна. –  
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                                                            2-е вид., перероб. і доп. - Луцьк : СПД Гадяж Ж В., друкарня 
"Волиньполіграф", 2017. - 388 с. 

 

Анотація   

У навчальному посібнику містяться тематика і плани семінарських 
занять з навчальної дисципліни "Трудове право України", а також 
додаткові питання для обговорення. Для поглиблення і розширення 
знань в галузі трудового права пропонується виконання дидактично-
правових завдань. Студентам також пропонується вирішення 
тренувальних тестових і практичних завдань, які сприятимуть 
розвитку практичних вмінь і навичок.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96697  
 

Дата реєстрації авторського права  17.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Гулай Олександр Володимирович, Аркушина Ганна Феліксівна, Гулай 
Віталій Володимирович, Клоц Євген Олександрович, Ткачук Наталія 
Павлівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Звіт "Про 
виконання наукових досліджень з виявлення та обґрунтування 
доцільності заповідання цінних природних територій Компаніївського 
та Новгородківського районів Кіровоградської області за 2019 рік"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір містить результати проведених наукових досліджень з виявлення 
та обґрунтування доцільності заповідання 21 цінної природної 
території в межах Компаніївського та Новгородківського районів 
Кіровоградської області.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96698  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Я досліджую світ" підручник для 3 класу закладів загальної середньої 
освіти (у 2-х частинах)   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник укладено відповідно до Типової освітньої програми для 
закладів загальної середньої освіти під керівництвом О. Я. Савченко.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96699  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Заїка Антоніна Михайлівна, Тарнавська Світлана Степанівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Математика" підручник для 3 класу закладів загальної середньої 
освіти (у 2-х частинах)   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник укладено відповідно до Типової освітньої програми для 
закладів загальної середньої освіти під керівництвом Р. Б. Шияна.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96700  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Математика" підручник для 3 класу закладів загальної середньої 
освіти (у 2-х частинах)   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник укладено відповідно до Типової освітньої програми для 
закладів загальної середньої освіти під керівництвом О. Я. Савченко.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96701  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Кравцова Надія Михайлівна, Придаток Ольга Дмитрівна, Романова 
Валентина Михайлівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Українська мова та читання" підручник для 3 класу закладів 
загальної середньої освіти (у 2-х частинах) (Частина 1)   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник укладено відповідно до Типової освітньої програми для 
закладів загальної середньої освіти під керівництвом О. Я. Савченко.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96702  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Савчук Алла Степанівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Українська мова та читання" підручник для 3 класу закладів 
загальної середньої освіти (у 2-х частинах) (Частина 2)   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник укладено відповідно до Типової освітньої програми для 
закладів загальної середньої освіти під керівництвом О. Я. Савченко.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96703  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Сапун Галина Михайлівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Українська мова та читання" підручник для 3 класу закладів 
загальної середньої освіти (у 2-х частинах)   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник укладено відповідно до Типової освітньої програми для 
закладів загальної середньої освіти під керівництвом Р. Б. Шияна.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96704  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Сидоренко Олена Василівна, Войтенко Світлана Леонідівна, Порхун 
Микола Григорович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Інститут розведення і генетики тварин ім. М. В. Зубця Національної 
академії аграрних наук України 

 

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 
"Результати оцінки великої рогатої худоби племінних стад дослідних 
господарств мережі НААН та рекомендації щодо ведення племінної 
справи у молочному скотарстві"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Викладено результати популяційно-генетичного аналізу великої 
рогатої худоби української червоної молочної, української червоно-
рябої молочної та української чорно-рябої молочної порід племінних 
стад дослідних господарств мережі НААН України за молочною 
продуктивністю залежно від генотипу їх лінійної належності і 
походження за бугаєм, батьком потомства. Одержані результати 
досліджень сприяли розробленню інструментарію управління 
селекційним процесом у племінних стадах відповідно до чинного 
законодавства України та міжнародних вимог.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96705  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Павловський Володимир Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір, створений для сценічного показу  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій театралізованого драматичного видовища "Монологи війни. 
Жінки"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Сюжет сценарію побудований на основі історії шести українських 
жінок - вдови, матері, сестри, військової ЗСУ, двох волонтерок, які 
втратили рідних чоловіків та друзів в ООС під час російсько-
української війни на сході України і розповідають драматичні 
монологи про них. Кожна жінка приходить на сцену з важливою 
деталлю, пов'язаною з рідними, її чоловіком або друзями, що загинули 
на війні - светром сина, листами чоловіка, прапором України тощо.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96706  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Дячкова Ольга Михайлівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Педагогічні умови психологічної безпеки студента у 
закладі освіти"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Стаття присвячена проблемі психолого-педагогічного формування 
почуття безпеки студента у закладі освіти як відповідь на сучасні 
інформаційні й соціальні загрози. Запропоновано систему педагогічних 
умов, покликаних забезпечити психологічне здоров'я учасників 
освітнього процесу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96707  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Дячкова Ольга Михайлівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Психологічна підготовка фахівців до професійної 
діяльності в особливих умовах"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У статті запропоновані узагальнюючі визначення феномену 
професійної діяльності в особливих умовах, обґрунтовано актуальність 
здійснення психологічної підготовки фахівців до означеної діяльності.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96708  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Бужина Ірина В'ячеславівна  
 

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 "Теорія і практика підготовки майбутніх учителів до 
формування гуманістичних відносин молодших школярів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Бужина І. В. Теорія і практика підготовки майбутніх 
учителів до формування гуманістичних відносин молодших школярів. - 
Одеса : ПНЦ АПН України, 2002. - 338 с. 

 

Анотація   

У монографії розглянуто відносини вчителів і учнів у теоретичній 
спадщині минулого, проаналізовано сучасний стан проблеми у 
вітчизняній та зарубіжній літературі, розкрито сутність гуманістичних 
відносин, шляхи і засоби їх формування. Викликають інтерес уроки 
людинознавства як діючий метод формування гуманістичних відносин 
молодших школярів, інструментально-перспективна модель 
підготовки майбутніх учителів до формування гуманістичних відносин 
молодших школярів, за якою будувалась дослідно-експериментальна 
робота.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96709  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Плєшивцева Тетяна Валеріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій соціального ролику "DOG MA: Забий на породу"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96710  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Пустовідко Анатолій Леонідович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Нашим рідним"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96711  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Ангелов Ангел Ангелович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Трітмент документального фільму "Байконур. Вторгнення"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Двоє дослідників з України, ризикуючи життям, потрапляють на 
засекречену територію космодрому Байконур, щоб на власні очі 
побачили запуск ракети "Союз".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96712  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Пустовідко Анатолій Леонідович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "СКАЖИ МАТУСЮ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96713  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Пустовідко Анатолій Леонідович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Я Українка"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96714  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Пустовідко Анатолій Леонідович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Відпусти"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96715  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Василенко Поліна Олегівна (Palie)  
 

Повне ім'я 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 "Mammi"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96716  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Катюхін Олег Валерійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Мозг бизнеса. Маркетинг иррациональности"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Книга "Мозг бизнеса. Маркетинг иррациональности" присвячена 
нейро-маркетингу - ірраціональним моделям поведінки людими, 
узагальнення та конкретизації практичних методів їх використання в 
маркетингу і суміжних бізнес-процесах.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96717  
 

Дата реєстрації авторського права  18.03.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Kira Long (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 "Верю и жду"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96718  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Іваницька Світлана Богданівна, Галайда 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 "Labor Economics and Social-Labor 
Relationships". Educational guidance for students of all economic specialties 
all modes of study. Part 2"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96719  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Іваницька Світлана Богданівна, Галайда 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 "Labor Economics and Social-Labor 
Relationships". Educational guidance for students of all economic specialties 
all modes of study. Part І"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96720  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Павельєва Анна Костянтинівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Идиллическая картина мира в повести Н. В. Гоголя 
"Старосветские помещики"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: А. К. Павельева Идиллическая картина мира в 
повести Н. В. Гоголя "Старосветские помещики" // Література та 
культура Полісся. - 2019. - Випуск 95. - С. 31-40. 

 

Анотація   

Розглядається ідилічна картина світу в повісті М. В. Гоголя 
"Старосвітські поміщики". Автор доводить, що мотив гостинності й 
мотив їжі в гоголівській повісті є значимими компонентами ідилічного 
хронотопу, а "буколічне життя" старосвітських поміщиків пов'язане з 
ідилічним хронотопом, у якому структура простору й часу 
кільцеподібна.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96721  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Борута Назар Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Фільмоніми в сучасному перекладознавстві"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Борута Н. В. Фільмоніми в сучасному 
перекладознавстві // Актуальні проблеми сучасного дискурсу в 
теоретичній та прикладній лінгвістиці: Матеріали IV Регіон. наук.-
практ. конф., м. Полтава, 5 грудня 2019 р. - Полтава : Полтавський 
інститут економіки і права Університету "Україна", 2019. - С. 145-148. 

 

Анотація   

Назви кінофільмів (фільмоніми/кінореалії/кіноназви/ВР) мають 
надзвичайно важливе значення для успіху кінокартини у 
національному прокаті. Важливішим для комерційного успіху у 
міжнародному прокаті є переклад фільмонімів на національні мови та 
їх локалізація.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96722  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Павельєва Анна Костянтинівна, Борута Назар Володимирович  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Класифікації назв кінофільмів: структурно-семантичні 
особливості"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Павельєва А. К., Борута Н. В. Класифікації назв 
кінофільмів: структурно-семантичні особливості // Теорія та практика 
сучасної науки та освіти. Матеріали Міжнародної наукової 
конференції. 29-30 листопада 2019 р., м. Дніпро. Частина І / Наук. ред. 
О. Ю. Висоцький. - Дніпро : СПД "Охотнік", 2019. - С. 312-314. 

 

Анотація   

Розглядаються вплив фільмонімів (назв кінофільмів) на успіх 
кінострічок у прокаті та функції кінозаголовків (сигнальна, 
інформативна, змістова, тематизуюча).  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96723  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Пархоменко Олександр Юрійович, Дармосюк Валентина Миколаївна, 
Васильєва Лариса Яківна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "STEM-майданчик "Пригоди детектива" ("Пригоди 
детектива")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Діяльність на STEM-майданчиках, побудована на основі 
трансдисциплінарного підходу, ефективно формує математичні, 
соціальні, громадські, загальнокультурні компетентності, забезпечує 
розкриття творчого потенціалу кожного з учасників, дає можливість 
розвинути здатності до наукового пошуку та алгоритмічного мислення. 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96724  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Дармосюк Валентина Миколаївна, Пархоменко Олександр Юрійович, 
Васильєва Лариса Яківна  

 

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 "STEAM-студія "STYLE офіс"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Діяльність на STEM-майданчиках, побудована на основі 
трансдисциплінарного підходу, ефективно формує математичні, 
соціальні, громадські, загальнокультурні компетентності, забезпечує 
розкриття творчого потенціалу кожного з учасників, дає можливість 
розвинути здатності до конструювання, моделювання явищ і процесів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96725  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Біла Вікторія Олексіївна, Васильєва Лариса Яківна, Дармосюк 
Валентина Миколаївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "STEM-майданчик "Академія Успіх" ("Академія 
Успіх")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Створення інноваційного середовища через його математичну 
складову з метою висвітлення важливості математичних знань у 
професійній діяльності.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96726  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Геєць Валерій Михайлович, Скрипниченко Марія Іллівна, Кораблін 
Сергій Олександрович, Крючкова Ірина Володимирівна, Кузубов 
Микола Васильович, Запатріна Ірина Вікторівна, Жаліло Ярослав 
Анатолійович, Шумська Світлана Степанівна, Лебеда Тетяна 
Борисівна, Кузнєцова Лідія Іллівна, Швець Сергій Михайлович, 
Радзівілл Вікторія Юріївна, Яценко Ганна Юріївна, Білоцерківець 
Олександр Геннадійович, Бородіна Олександра Сергіївна, Малашенко 
Тетяна Олександрівна, Шокотько Олексій Сергійович, Кошманова 
Наталія Василівна, Проніна Марія Петрівна, Шинкоренко Тетяна 
Петрівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Державна установа "Інститут економіки та прогнозування 
Національної академії 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)  Твір наукового характеру "Чинники і тренди економічного зростання 
в Україні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96727  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Скакаліна Олена Вікторівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Zero Level Logistics 2020" контролю 
виконання логістичних перевезень" ("Zero Level Logistics 2020")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Забезпечує реалізацію концепції 5PL-перевезення без посередників та 
створює умови трансформації 5PL-оператора в оператора рівня 6PL. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96728  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Глущенко Павло Ігорович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Реферат "Bank of Gold"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір щодо унікальної назви для комерційних закладів: як грошові 
перекази, платіжні системи, банки, обмінники валют, інші бізнес-
установи, для надання грошових позик, інше, що дозволене владою 
різних країн.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96729  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Скворцова Світлана Олексіївна, Онопрієнко Оксана Володимирівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Математика" підручник для 3 класу закладів загальної середньої 
освіти (у 2-х частинах)   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник створений за Типовою освітньою програмою, розробленою 
під керівництвом О. Я. Савченко. Підручник містить тексти правил, 
зразки міркувань, завдання на актуалізацію опорних знань, створення 
проблемної ситуації та її розв'язання, первинне закріплення, 
формування вмінь і навичок, неперервне повторення. До підручника 
запропоновано інтернет-підтримку на сайті interactive.ranok.com.ua: 
відео для унаочнення сюжетних задач, інтерактивне онлайн-
тестування, навчальні відеопрезентації. Підручник призначений для 
учнів 3 класу закладів загальної середньої освіти, учителів початкових 
класів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96730  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Корнієнко Марина Михайлівна, Крамаровська Світлана Миколаївна, 
Зарецька Ірина Тимофіївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Я досліджую світ" підручник для 3 класу закладів загальної середньої 
освіти (у 2-х частинах) (Частина 2)   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник створений за Типовою освітньою програмою, розробленою 
під керівництвом О. Я. Савченко, і складається з двох частин. Частина 
2 підручника інтегрує інформатичну і технологічну освітні галузі та 
забезпечує різнобічний розвиток особистості дитини та її світоглядних 
орієнтацій, формування інформатичної, проектно-технологічної та 
інших ключових компетентностей, необхідних для життя та 
продовження навчання, набуття початкових практичних навичок 
використання інформаційно-комунікаційних технологій. Призначено 
для учнів 3 класу закладів загальної середньої освіти, вчителів 
початкових класів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96731  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Бібік Надія Михайлівна, Бондарчук Галина Павлівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Я досліджую світ" підручник для 3 класу закладів загальної середньої 
освіти (у 2-х частинах) (Частина 1)   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник створений за Типовою освітньою програмою, розробленою 
під керівництвом О. Я. Савченко. Частина 1 підручника інтегрує такі 
освітні галузі: громадянська та історична, соціальна та 
здоров'язбережувальна, природнича. Підручник містить обов'язковий 
навчальний матеріал та численні ілюстрації, що посилюють емоційний 
вплив, підвищують рівень доступності матеріалу, допомагають 
заохочувати учнів до творчої діяльності, пов'язують навчання із 
реальним життям. Навчальний матеріал поданий у цікавій та 
доступній формі з урахуванням вікових особливостей учнів і 
спрямований на формування їх життєвих, соціальних, громадянських 
компетентностей, розвиток навичок взаємодії в родині, колективі, 
суспільстві. На базі підручника створено навчально-методичний 
комплект "Я досліджую світ. 3 клас". До підручника також 
запропоновано інтернет-підтримку: електронну версію підручника для 
безкоштовного завантаження, методичну онлайн-підтримку у формі 
авторських вебінарів. Підручник призначений для учнів 3 класу 
закладів загальної середньої освіти, вчителів початкових класів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96732  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Большакова Інна Олексіївна, Пристінська Марина Сергіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Українська мова та читання" підручник для 3 класу закладів 
загальної середньої освіти (у 2-х частинах)   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник створений за Типовою освітньою програмою, розробленою 
під керівництвом Р. Б. Шияна. Підручник містить різні типи текстів; 
ілюстративний матеріал, спрямований на формування читацької 
мотивації; систему завдань, розроблену для розвитку критичного та 
креативного мислення; вправи, створені для формування емоційного 
інтелекту. Матеріал наданий з урахуванням вікових особливостей 
учнів. Підручник призначений для учнів 3 класу закладів загальної 
середньої освіти, учителів початкових класів.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96733 я 

 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Джежелей Ольга Валентинівна, Ємець Альона 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)  "Російська мова та читання" підручник для 3 класу з навчанням 
російською мовою закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах) 
(Частина 2)   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник укладено за Типовою навчальною програмою з російської 
мови та читання для закладів загальної середньої освіти з навчанням 
російською мовою. Матеріал підручника забезпечує організацію 
навчальної діяльності молодших школярів із застосуванням різних 
видів мовленнєвої діяльності, різних технологій і методів навчання. 
Завдання підручника спрямовані на формування читацького кругозору 
третьокласників. Твори, які входять у коло дитячого читання, є 
доступними для сприйняття дитини, ефективним засобом її 
інтелектуального, морального та емоційного розвитку. Призначений 
для учнів 3 класу закладів загальної середньої освіти з навчанням 
російською мовою.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96734  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Коченгіна Маріанна 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)  "Російська мова та читання" підручник для 3 класу з навчанням 
російською мовою закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах) 
(Частина 1)   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник укладено за Типовою навчальною програмою з російської 
мови та читання для закладів загальної середньої освіти з навчанням 
російською мовою. Матеріал підручника забезпечує організацію 
навчальної діяльності молодших школярів із застосуванням різних 
видів мовленнєвої діяльності, різних технологій і методів навчання. 
Завдання підручника спрямовані на формування читацького кругозору 
третьокласників. Твори, які входять у коло дитячого читання, є 
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Доступними для сприйняття дитини, ефективним засобом її 
інтелектуального, морального та емоційного розвитку. Призначений 
для учнів 3 класу закладів загальної середньої освіти з навчанням 
російською мовою.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96735  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Ураєва Ірина Григорівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Французька мова" підручник для 3 класу закладів загальної 
середньої освіти (з аудіосупроводом)   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник відповідає типовим освітнім програмам, затвердженим 
Міністерством освіти і науки України, призначений для вивчення 
французької мови в 3 класі закладів загальної середньої освіти. У 
ньому втілені найкращі новітні тенденції викладання іноземних мов. 
Навчання мови відбувається в процесі гри та творчості, реалізовується 
міжпредметне інтегрування. Аудіосупровід здійснено носіями 
французької мови для швидкого засвоєння учнями правильної вимови 
й розвитку навичок сприймання мовлення на слух.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96736  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Сотникова Світлана Іванівна, Гоголєва Ганна Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Німецька мова" підручник для 3 класу закладів загальної середньої 
освіти (з аудіосупроводом)   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник відповідає типовим освітнім програмам, затвердженим 
Міністерством освіти і науки України, і призначений для вивчення 
німецької мови в 3 класі закладів загальної середньої освіти. Досвідчені 
авторки втілили в ньому найкращі новітні тенденції викладання 
іноземних мов, адаптовані під реалії сучасної української школи. 
Зокрема активно залучаються ігрові технології, різні форми проєктної  
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роботи, елементи оцінювання власних досягнень. Аудіосупровід 
здійснено носіями німецької мови для засвоєння учнями правильної 
вимови й розвитку навичок сприймання мовлення на слух.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96737  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Водолазська Тетяна Володимирівна, Заставська Ганна 
Володимирівна, Штанько Юлія Петрівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Досліджуємо ґрунт" набір 
дидактичних матеріалів до уроків "Я досліджую світ". 1-2 класи   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У навчально-методичному посібнику представлено матеріали для 
індивідуальної, парної та групової роботи, що вводять дитину у світ 
самостійних досліджень, надають можливість емпірично зробити перші  
власні відкриття. Завдяки матеріалам посібника діти дізнаються про 
склад ґрунтів, їх мешканців, знайомляться з природоохоронними 
заходами. Для ведення самостійних спостережень та фіксації 
результатів, проведення практичних робіт учнями, авторами посібника 
розроблено тематичні чек-листи, а також окремі чек-листи для уроків 
милування та споглядання. Навчально-методичний посібник 
відповідає чинному Державному стандарту та Типовим освітнім 
програмам початкової школи. Робота призначена для використання 
учнями початкової школи та підготовки вчителів до роботи в умовах НУШ. 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96738  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Водолазська Тетяна Володимирівна, Заставська Ганна 
Володимирівна, Штанько Юлія Петрівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Досліджуємо повітря та його 
властивості" набір дидактичних матеріалів до уроків "Я досліджую 
світ". 1-2 класи   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У навчально-методичному посібнику представлено матеріали для 
індивідуальної, парної та групової роботи, що вводять дитину у світ  
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самостійних досліджень, надають можливість емпірично зробити перші  
власні відкриття. Завдяки матеріалам посібника діти дізнаються про 
властивості повітря, роботу, яку виконує повітря, знайомляться з 
природоохоронними заходами. Для ведення самостійних спостережень 
та фіксації результатів, проведення практичних робіт учнями, 
авторами посібника розроблено тематичні чек-листи, а також окремі 
чек-листи для уроків милування та споглядання природи. Навчально-
методичний посібник відповідає чинному Державному стандарту та 
Типовим освітнім програмам початкової школи. Робота призначена 
для використання учнями початкової школи та підготовки вчителів до 
роботи в умовах НУШ.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96739  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Водолазська Тетяна Володимирівна, Заставська Ганна 
Володимирівна, Штанько Юлія Петрівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Досліджуємо воду та її властивості" 
набір дидактичних матеріалів до уроків "Я досліджую світ". 1-2 класи   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У навчально-методичному посібнику представлено матеріали для 
індивідуальної, парної та групової роботи, що вводять дитину у світ 
самостійних досліджень, надають можливість емпірично зробити перші  
власні відкриття. Завдяки матеріалам посібника діти дізнаються про 
властивості води, її агрегатні стани та перетворення, знайомляться з 
природоохоронними заходами. Для ведення самостійних спостережень 
та фіксації результатів, проведення практичних робіт учнями, 
авторами посібника розроблено тематичні чек-листи, а також окремі 
чек-листи для уроків милування та споглядання природи. Навчально-
методичний посібник відповідає чинному Державному стандарту та 
Типовим освітнім програмам початкової школи. Робота призначена 
для використання учнями початкової школи та підготовки вчителів до 
роботи в умовах НУШ.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96740  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Водолазська Тетяна Володимирівна, Заставська Ганна 
Володимирівна, Штанько Юлія Петрівна  

 

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)  Навчально-методичний посібник "Досліджуємо світ рослин" набір 
дидактичних матеріалів до уроків "Я досліджую світ". 1-2 класи   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У навчально-методичному посібнику представлено матеріали для 
індивідуальної, парної та групової роботи, що вводять дитину у світ 
самостійних досліджень, надають можливість емпірично зробити перші  
власні відкриття. Завдяки матеріалам посібника діти дізнаються про 
будову рослини, способи розмноження, використання рослин людиною. 
Для ведення самостійних спостережень та фіксації результатів, 
проведення практичних робіт учнями, авторами посібника розроблено 
тематичні чек-листи, а також окремі чек-листи для уроків милування 
та споглядання природи. Навчально-методичний посібник відповідає 
чинному Державному стандарту та Типовим освітнім програмам 
початкової школи. Робота призначена для використання учнями 
початкової школи та підготовки вчителів до роботи в умовах НУШ.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96741  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Волощенко Ольга Володимирівна, Козак Олександра Петрівна, 
Остапенко Ганна Сергіївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Я досліджую світ" підручник для 3 класу закладів загальної середньої 
освіти (у 2-х частинах)   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник створено за типовою освітньою програмою початкової 
освіти авторського колективу під керівництвом Р. Б. Шияна.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96742  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Вдовенко Вікторія Віталіївна, Котелянець Наталка Валеріївна, Агєєва 
Олена Володимирівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Я досліджую світ" підручник для 3 класу закладів загальної середньої 
освіти (у 2-х частинах). Частина 2   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник розроблено відповідно до чинної програми та Державного 
стандарту початкової освіти (2018 р.) за типовою освітньою програмою 
колективу авторів під керівництвом О. Я. Савченко.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96743  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Андрусенко Ірина Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Я досліджую світ" підручник для 3 класу закладів загальної середньої 
освіти (у 2-х частинах). Частина 1   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник розроблено відповідно до Державного стандарту початкової 
освіти (2018 р.) і типової освітньої програми колективу авторів під 
керівництвом О. Я. Савченко.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96744  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Богданець-Білоскаленко Наталія Іванівна, Шумейко Юлія 
Миколаївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Українська мова та читання" підручник для 3 класу закладів 
загальної середньої освіти (у 2-х частинах). Частина 2   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник розроблено відповідно до чинної програми та Державного 
стандарту початкової освіти (2018 р.) за типовою освітньою програмою 
колективу авторів під керівництвом О. Я. Савченко.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96745  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Захарійчук Мар'яна Дмитрівна (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Українська мова та читання" підручник для 3 класу закладів 
загальної середньої освіти (у 2-х частинах). Частина 1   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник розроблений відповідно до Закону України "Про освіту", 
Державного стандарту початкової освіти, Типової освітньої програми 
мовно-літературної галузі (програма колективу авторів під 
керівництвом О. Я. Савченко).  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96746  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Шумейко Юлія Миколаївна, Желіба Олександр Володимирович, 
Бакка Тамара Володимирівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Я досліджую світ" підручник для 3 класу закладів загальної середньої 
освіти (у 2-х частинах)   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник розроблено відповідно до чинної програми та Державного 
стандарту початкової освіти (2018 р.) за Типовою освітньою програмою 
колективу авторів під керівництвом Р. Б. Шияна.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96747  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Оляницька Любов Віталіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Математика" підручник для 3 класу закладів загальної середньої 
освіти (у 2-х частинах)   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник відповідає Типовій освітній програмі з математики для 3 
класу, розробленій колективом під керівництвом Р. Б. Шияна, і 
концепції Нової української школи.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96748  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Кондратова Вікторія Вадимівна, Калашнікова Олена Вікторівна, 
Шлеєнкова Тетяна Миколаївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Мистецтво" підручник інтегрованого курсу для 3 класу закладів 
загальної середньої освіти   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник містить навчальний матеріал, який відповідає вимогам 
Державного стандарту та чинній програмі, розробленій колективом під 
керівництвом Р. Б. Шияна.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96749  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Стеценко Ірина Борисівна, Остапенко Ганна Сергіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Мистецтво" підручник інтегрованого курсу для 3 класу закладів 
загальної середньої освіти   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Для учнів 3 класів закладів загальної середньої освіти, вчителів 
початкової школи, викладачів і студентів педагогічних вишів.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96750  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Остапенко Ганна Сергіївна  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Українська мова та читання" підручник для 3 класу закладів 
загальної середньої освіти (у 2-х частинах)   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Для учнів 3 класів закладів загальної середньої освіти, вчителів 
початкової школи, викладачів і студентів педагогічних вишів.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96751  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Волошинов Сергій Анатолійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Теоретико-методологічні засади професійної підготовки 
майбутніх морських фахівців в умовах інформаційно-технологічного 
освітнього середовища"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Представлено концептуальні засади професійної підготовки майбутніх 
морських фахівців в умовах інформаційно-технологічного освітнього 
середовища.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96752  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Андріанов Олександр Анатолійович, 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, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Звіт про виробничі випробування приладу імпульсної 
високочастотної електромагнітної обробки води в системах оборотного 
водопостачання промислових підприємств пластинчастого 
теплообмінника паросилового котла центральної компресорної 
станції"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Апробований прилад "Hydroflow Industrial (test)" має високу 
надійність, ефективність та довготривалість в процесах захисту і 
боротьби з накипом та біообростанням на робочих металевих 
поверхнях трубопроводів та обладнання підприємств 
теплоенергетичних галузей.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96753  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Бондарчук Тетяна Олександрівна, Ратинська Олена Євгенівна  
 

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 "Опис психологічної трансформаційної 
гри "Ключі до партнерства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96754  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Чайка Олександр Віталійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник віршів "Александр Чайка. Поэзия. Том II"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірник віршів "Александр Чайка. Поэзия. Том II".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96755  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Селянінов Олександр Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ВІЖН ХАУС" 
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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 "VisionLink"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Ультрасучасна інтерактивна онлайн-платформа для залучення 
діджитал аудиторії, що не дивиться традиційне ТБ.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96756  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Фльорко Лілія Ярославівна, Скринник Михайло Антонович, Семенюк 
Едуард Павлович, Возняк Іван Миколайович, Шикула Олександра 
Петрівна, Шамлян Каріна Микитівна, Фльорко Микола Ярославович, 
Холявка Анастасія Богданівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Філософсько-психологічний вимір відношення 
"людина-природа"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Філософсько-психологічний вимір відношення 
"людина-природа": Навчальний посібник / Л. Я. Фльорко, М. А. 
Скринник, Е. П. Семенюк та ін. ; за заг. ред. Л. Я. Фльорко. - Львів : 
Ліга-Прес, 2015. - 270 с. 

 

Анотація   

Навчальний посібник присвячений філософсько-психологічному 
дослідженню феномену природа.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96757  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Негрич Галина Миронівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір прикладного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір прикладного характеру "ПАРК/СКВЕР 
"Країна"/"ЄДНОСТІ" ("ЄДНОСТІ")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

"ПАРК/СКВЕР "Країна"/"ЄДНОСТІ" - пам'ятник паркової культури, 
дизайн котрого пропорційний карті країни, виконаний у  
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масштабі, де внутрішні алеї відповідають кордонам областей України, 
а зовнішня вело-пішохідна доріжка є прототипом кордону України.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96758  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Поснова Тетяна Вікторівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Автореферат "Механізм функціонування соціальної складової 
економічної безпеки"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Робота присвячена дослідженню механізму функціонування соціальної 
складової економічної безпеки.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96759  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Кабанець Віктор Михайлович, Кабанець Віталій Вікторович, 
Кабанець Лариса Миколаївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Опис заходу "Фестиваль коноплярства - Hemp fest" 
("Фестиваль коноплярства - Hemp fest")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Стаття "Опис заходу "Фестиваль коноплярства - Hemp fest" - це твір, 
який описує суть заходу (фестивалю, конкурсу, семінару тощо) щодо 
популяризації коноплярства.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96760  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Князька Лілія Антонівна  
 

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 "Порівняльний аналіз, соціального захисту дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених батьківського піклування, в Україні та 
Республіці Польща"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Князька Л. А. Порівняльний аналіз соціального 
захисту дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в 
Україні та Республіці Польща //Науковий журнал. Ірпінський 
юридичний часопис. - 2019. - № 2. - С. 63-69. 

 

Анотація   

У статті досліджується питання соціального захисту дітей-сиріт та 
дітей, що є позбавленими батьківського піклування.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96761  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Ковалевська Анастасія Володимирівна, Ковалевська Тетяна Юріївна, 
Краснобаєва-Чорна Жанна Володимирівна, Романченко Алла 
Петрівна, Сокур Наталя Володимирівна, Стойкова Галина Георгіївна, 
Дружинець Марія Львівна, Петров Ігор Леонідович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Методична розробка "Ділова 
українська мова/українська мова як іноземна"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Методична розробка передбачає надання здобувачам знань та 
формування компетентностей з професійної української мови, вільного 
володіння та використання в практичній діяльності професійної 
української мови.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96762  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Князька Лілія Антонівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Становлення  та розвиток пенсійного фонду України"  
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Князька Л. А. Становлення  та розвиток пенсійного 
фонду України // Економіко-правовий науково-практичний журнал 
"Малий і середній бізнес (право, держава, економіка). - 2013. - №3 (54). - 
С. 112-118. 

 

Анотація   

У статті охарактеризована діяльність пенсійного фонду України з 
моменту становлення до сьогодення.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96763  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Худик Антон Каренович, Григоров 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)  Літературний письмовий твір "Індивідуальна карта хворого на 
травматичні переломи середньої зони обличчя"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

"Індивідуальна карта хворого на травматичні переломи середньої зони 
обличчя" розроблена з метою реєстрації та аналізу результатів 
стоматологічної патології для оцінки якості життя пацієнта та 
покращення лікування середньої зони обличчя.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96764  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Худик Антон Каренович, Григоров 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)  Літературний письмовий твір "Опитувальник пацієнтів з травмами 
середньої зони обличчя (додаток до карти стаціонарного та 
амбулаторного хворого)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Опитувальник пацієнтів з травмами середньої зони обличчя (додаток 
до карти стаціонарного та амбулаторного хворого) містить 20 питань, 
що визначають особливості клінічного перебігу травматичних 
ушкоджень середньої зони обличчя у пацієнтів, важливі для 
діагностики та обрання тактики подальшого лікування.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96765  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Гайбура Ольга Олександрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Тишком-нишком"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96766  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Гайбура Ольга Олександрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Застигли зорі в небесах"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96767  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Бирледяну Ольга Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій до короткометражного фільму "Серцебиття"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Ніна, 43 роки, так і не змогла змиритися з загибеллю свого єдиного 
сина - обдарованого музиканта-піаніста Ельдара, 21 рік, який встиг 
стати відомим.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96768  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Маліч Роман Ігорович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Средь пустоты снов"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір поєднує елементи жанру фентезі з готичним романом, створюючи 
цікавий контраст, що малює яскраву і одночасно похмуру картину у 
вашій уяві, яка здатна вразити і захопити собою.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96769  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Проценко Ейжена Костянтинівна, Руденко Микита Дмитрович, 
Остроумов Іван Вікторович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Визначення координат безпілотного 
літального апарату за даними датчиків кишенькового пристрою" 
("Pocket Positioning of UAV")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програмне забезпечення використовує як вхідні дані результати 
вимірювання прискорень та кутів орієнтації персонального 
кишенькового пристрою.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96770  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Коршунова Ольга Вікторівна, Завадський Ігор Олександрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 58, 2020 

 

 

136

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Інформатика" підручник для 7 класу закладів 
загальної середньої освіти   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Завдяки підручнику учні навчаться створювати власну поштову 
скриньку, налаштовувати її параметри, дізнаються правила безпечного 
використанння електронної пошти, продовжать розвивати 
алгоритмічне мислення і ознайомляться з новою сучасною мовою 
програмування.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96771  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Пометун Олена Іванівна, Малієнко Юлія Борисівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Всесвітня історія" підручник для 7 класу 
закладів загальної середньої освіти   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник розроблено відповідно до чинної навчальної програми з 
історії для закладів загальної середньої освіти.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96772  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Стадній Алла Сергіївна, Мошноріз Марія Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Українська мова. Анотування та реферування 
(для іноземних студентів 3 курсу)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Стадній А. С. Українська мова. Анотування та 
реферування (для іноземних студентів 3 курсу) : навчальний посібник / 
А. С. Стадній, М. М. Мошноріз. - Вінниця : ВНТУ, 2018. - 72 с. 

 

Анотація   

Матеріали посібника мають практичне спрямування, сприяють 
виробленню стійких мовленнєвих умінь і навичок у побудові 
висловлювань наукового стилю, удосконаленню комунікативних 
якостей мовлення студентів-іноземців, інтонаційної виразності.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96773  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Зозуля Ірина Євгеніївна, Поздрань Юлія В'ячеславівна, Слободянюк 
Алла Анатоліївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Методичні вказівки з дисципліни "Українська 
мова для слухачів підготовчого відділення для іноземних громадян". 
Говоріння. Частина І. Особистісна сфера спілкування"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Методичні вказівки з дисципліни "Українська мова 
для слухачів підготовчого відділення для іноземних громадян". 
Говоріння. Частина І. Особистісна сфера спілкування / Уклад. І. Є. 
Зозуля, Ю. В. Поздрань, А. А. Слободянюк. - Вінниця : ВНТУ, 2020. - 55 с. 

 

Анотація   

Методичні вказівки призначені для аудиторної та самостійної роботи 
студентів з дисципліни "Українська мова для слухачів підготовчого 
відділення для іноземних громадян", мають практичне спрямування, 
сприяють виробленню стійких комунікативних умінь та навичок 
правильної побудови усних висловлювань та використання 
граматичних конструкцій в особистісній сфері спілкування згідно зі 
Стандартизованими вимогами до рівнів володіння мовою А2-В1.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96774  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Зозуля Ірина Євгеніївна, Стадній Алла Сергіївна, Мошноріз Марія 
Миколаївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Аудіювання на уроках української мови як 
іноземної для іноземних студентів І-ІІІ курсів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Зозуля І. Є. Аудіювання на уроках української мови 
як іноземної для іноземних студентів І-ІІІ курсів : навчальний 
посібник / І. Є. Зозуля, А. С. Стадній, М. М. Мошноріз. - Вінниця : 
ВНТУ, 2020. - 139 с. 

 

Анотація   

Матеріали посібника допомагають викладачам української мови як 
іноземної розвивати в іноземних студентів здатність сприймати на слух 
і візуально незнайомий текст, запам'ятовувати фактичний зміст,  
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виявляти причинно-наслідкові зв'язки, тему й основну думку, 
зображувальні засоби після одного (подвійного) прослуховування або 
прочитання мовчки.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96775  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Зозуля Ірина Євгеніївна, Мошноріз Марія Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Розмовно-лексичний курс з української мови 
для слухачів підготовчого відділення. Навчальний посібник для 
іноземних студентів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Зозуля І. Є. Розмовно-лексичний курс з української 
мови для слухачів підготовчого відділення. Навчальний посібник для 
іноземних студентів : навчальний посібник / І. Є. Зозуля, М.М. 
Мошноріз. - Вінниця : ВНТУ, 2018. - 77 с. 

 

Анотація   

Матеріали посібника мають практичне спрямування, сприяють 
виробленню стійких мовленнєвих умінь і навичок у побудові 
висловлювань наукового стилю, удосконаленню комунікативних 
якостей мовлення студентів-іноземців, інтонаційної виразності.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96776  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Зозуля Ірина Євгеніївна, Стадній Алла Сергіївна, Мошноріз Марія 
Миколаївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Інфокомунікації, радіоелектроніка та 
наносистеми на уроках української мови для студентів-іноземців. 
Частина 1"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Зозуля І. Є. Інфокомунікації, радіоелектроніка та 
наносистеми на уроках української мови для студентів-іноземців. 
Частина 1 : навчальний посібник / І. Є. Зозуля, А. С. Стадній, М.М. 
Мошноріз. - Вінниця : ВНТУ, 2019. - 100 с. 

 

Анотація   

Матеріали посібника мають практичне спрямування, сприяють 
виробленню в іноземних студентів  мовної й мовленнєвої професійної 
компетенції.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96777  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Смук Ростислав Теодорович, Сторонський Юрій Богданович, Федунь 
Надія Анатоліївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Приватне підприємство "Науково-виробниче приватне підприємство 
"Спаринг-Віст Центр" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення підсистеми 
розподіленого радіаційного моніторингу RadAr" ("ПЗRadAr")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Містить клієнтську та серверну складові частини.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96778  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Луценко Віктор Олександрович, Назаренко Андрій Юрійович, 
Бондарев Сергій Артемович, Пономарьов Юрій Володимирович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Акціонерне товариство "Укртрансгаз" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма, база даних  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма та база даних "Програмний засіб Ask-2 
опитування автоматичних обчислювачів, коректорів та потокових 
хроматографів" ("Програмний комплекс Ask-2")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програмне забезпечення з клієнт-серверною архітектурою для 
збирання, зберігання та прергляду газовимірювальної інформації від 
автоматичних обчислювачів і коректорів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96779  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Немерюк Павло Андрійович, Кононенко Антон Сергійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Сценарій-ідея "Снігфест" ("Snigfest - 
зимовий молодіжний фестиваль")"  ("Snigfest")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Опис безкоштовного молодіжного фестивалю спортивного та 
музичного відпочинку.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96780  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Царегородцев Владислав 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)  Твір літератури "Правила игры "Hub game's"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Опис правил, унікального поєднання улюбленої піци і розважальної 
настільної гри, зображеної на коробці піци.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96781  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2020  
 

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 "Структурна модель професійно важливих якостей 
тренера з футболу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Для самоконтролю професійно важливих якостей тренерів з футболу та 
інших наукових цілей.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96782  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Петровська Тетяна Валентинівна, Малиновський Андрій Ігорович  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методика діагностики професійно важливих якостей 
тренера з футболу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Для самоконтролю і корекції професійно важливих якостей тренерів з 
футболу та інших наукових цілей.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96783  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Макєєва Мартіна Вячеславівна, Погоріла Олександра Олександрівна  
 

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 твір "Сценарій телевізійної програми (бізнес-реаліті) 
Win Win Show" ("Він Він Шоу")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96784  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Макєєва Мартіна Вячеславівна  
 

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 "Тяжёлый люкс и лёгкая драма"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96785  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Полуніна Лілія Валентинівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Поняття і стуктура криміналістичної характеристики 
злочинів, пов'язаних із посяганням на відомості, що становлять 
комерційну або банківську таємницю"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Полуніна Л. В. Поняття і стуктура криміналістичної 
характеристики злочинів, пов'язаних із посяганням на відомості, що 
становлять комерційну або банківську таємницю // Актуальні 
проблеми держави і права. - 2019. - Випуск 82. - С. 157-163. 

 

Анотація   

Досліджено структуру криміналістичної характеристики злочинів, 
пов'язаних із посяганням на відомості, що становлять комерційну або 
банківську таємницю.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96786  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Полуніна Лілія 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 "Види слідчого огляду при розслідуванні незаконного збирання 
та розголошення комерційної або банківської таємниці"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Полуніна Л. В. Види слідчого огляду при 
розслідуванні незаконного збирання та розголошення комерційної або 
банківської таємниці // Міжнародний юридичний вісник: актуальні 
проблеми сучасності (теорія та практика). - 2018. - Випуск 1-2 (10-11). - 
С. 263-268. 

 

Анотація   

Досліджено питання організації і тактики проведення слідчого огляду 
при розслідуванні незаконного збирання та розголошення комерційної 
або банківської таємниці.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96787  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Полуніна Лілія Валентинівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Стаття "Використання спеціальних знань під час розслідування 
незаконного збирання та розголошення комерційної або банківської 
таємниці"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Полуніна Л. В. Використання спеціальних знань під 
час розслідування незаконного збирання та розголошення комерційної 
або банківської таємниці // Південноукраїнський правничий часопис. - 
2019. - № 1. - С. 28-31. 

 

Анотація   

Дослідженно питання використання спеціальних знань у діяльності 
правоохоронних органів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96788  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Макеєв Василь Ілліч, Пушкарьов Юрій Іванович, Ляпа Микола 
Миколайович, Раскошний Андрій Федорович, Житник Віктор 
Євгенович, Петренко Валентин Миколайович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Сумський державний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Використання теорії ймовірностей в артилерії"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Викладені основи положення теорії ймовірностей, використовувані в 
артилерії, та приділено значну увагу застосуванню теорії ймовірностей 
щодо вирішення практичних завдань із різних питань підвищення 
бойової ефективності артилерії.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96789  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Рибальченко Тетяна Вікторівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Скульптура "Людське серце"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Це вручну зліплена скульптура із кераміки (глини), покрита червоною 
глазур'ю.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96790  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Добрий Микита Петрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник пісень "Я попал"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

"Я попал", "Милая моя", "Плыл", "Свет над землей", "На горі 
високій", "Гори гори огонь", "Золотые небеса", "Соперница", 
"Ангел", "Неизбежность".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96791  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Сеничак Василь Михайлович, Сеничак Владислав 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 "Чисельне розв'язування задачі Діріхле для 
рівняння Лапласа в областях загального виду способом переміщення 
симплексів" ("SWW(SPS.LPS)")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96792  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Краєвський Володимир Миколайович, Остапенко Яна Олександрівна, 
Параниця Надія 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 "Статистика"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підготовлено на основі робочої програми дисципліни "Статистика".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96793  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Краєвський Володимир Миколайович, Остапенко Яна Олександрівна, 
Параниця Надія 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 "Фінансова статистика"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Посібник охоплює основні теми дисципліни "Фінансова статистика".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96794  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Коротун Володимир Іванович, Брехов Сергій Сергійович, Новицька 
Надія Володимирівна, Бугай Тетяна Володимирівна, Капелюш Анна 
Анатоліївна, Макаренко Володимир Володимирович, Новицький 
Віталій Андрійович, Пислиця Анна Віталіївна, Теліщук Мирослава 
Миколаївна, Хлєбнікова Інна Ібрагимівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Трансформація акцизної політики України"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Досліджено особливості формування та реалізації акцизної політики 
держави, її місця та ролі в системі державного регулювання економіки, 
наведено критерії оцінки ефективності реалізації фіскального та 
регулюючого потенціалу акцизного оподаткування. Визначено загальні 
світові тенденції розвитку акцизного оподаткування, а також 
виокремлено особливоті оподаткування окремих сегментів ринку 
підакцизних товарів. Виявлено проблеми в реалізації фіскального та 
регулюючого потенціалу акцизного оподаткування в Україні. 
Обґрунтовано необхідність реалізації в Україні заходів трансформації 
акцизної політики.  
 

 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 58, 2020 

 

 

146

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96795  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Брехов Сергій Сергійович, Коротун Володимир Іванович, Задорожня 
Ліна Адамівна, Кужелєв Михайло Олександрович, Новицька Надія 
Володимирівна, Панасюк Ольга Вікторівна, Пилипів Віталій 
Володимирович, Проскура Катерина Петрівна, Соколовська Олена 
Василівна, Стародуб Дмитро Миколайович, Сушкова Олена 
Євгеніївна, Скоромцова Тетяна Олександрівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Протидія агресивному податковому плануванню: 
світовий досвід та виклики для України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Досліджено теоретичні основи протидії агресивному податковому 
плануванню, встановлено особливості ідентифікації схем агресивного 
податкового планування. Визначено загальні світові тенденції протидії 
використанню схем мінімізації податків цього виду, значну увагу 
приділено Плану дій BEPS та особливостям імплементації механізмів 
протидії агресивному податковому плануванню у країнах, що 
розвиваються. Обґрунтовано потребу в реалізації в Україні комплексу 
заходів із протидії агресивному податковому плануванню.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96796  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Рускуліс Лілія Володимирівна, Ситченко Анатолій Люціанович, 
Мхитарян Ольга Дмитрівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Методичний посібник "Корпус типових навчальних програм. Частина 
ІІІ. Дисципліни методичного циклу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У посібнику запропоновано корпус навчальних програм дисципліни 
методика навчання української мови і літератури, навчальної та 
виробничої практик, укладених відповідно до освітньо-професійної 
програми підготовки бакалаврів спеціальності 014. Середня освіта 
(Українська мова і література). Рекомендовано для викладачів ЗВО.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96797  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Рускуліс Лілія Володимирівна, Баденкова Вікторія Миколаївна, 
Корнієнко Ірина 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)  Методичний посібник "Корпус типових навчальних програм. Частина 
І. Дисципліни мовознавчого та історико-лінгвістичного циклів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У посібнику запропоновано корпус навчальних програм дисциплін 
мовознавчого та історико-лінгвістичного циклу, укладених відповідно 
до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів спеціальності 
014. Сердня освіта (українська мова і література). Рекомендовано для 
викладачів ЗВО.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96798  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Пилюгіна Єлізавета 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)  Кіносценарій "Самурай"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96799  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Тарасенко Влада Іванівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка графічних зображень "Умный звук"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка графічних зображень являє собою зображення словосполучення 
"Умный звук" у кількості двох зображень, створене автором. 
Зображення виконується в будь-якій колірній гамі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96800  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Сідоров Юрій Олександрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір, креслення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів "ЧЕРТЕЖИ И ОПИСАНИЕ СПОСОБА 
ОРИЕНТИРОВАНИЯ (БАЗИРОВАНИЯ) ДЕТАЛЕЙ В ИХ ПЛОСКОМ 
СЕЧЕНИИ. ПРИМЕРЫ УСТРОЙСТВ, РЕАЛИЗУЮЩИХ СПОСОБЫ 
УСТАНОВКИ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка творів містить креслення та опис способу орієнтування 
(базування) деталей в їх плоскому перерізі, наведені креслення 
пристроїв. Збірка творів призначена для інженерів, конструктів, 
наукових працівників.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96801  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Мартинюк Віктор Дмитрович  
 

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 казок у віршах та байок "МаВіДоВі КАЗКИ та БАЙКИ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твори написані з 2015 по 2019 роки.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96802  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Щербак Ігор 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)  Рукопис статті "Модель формування готовності майбутнього вчителя 
музичного мистецтва до громадянського виховання учнів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У статті, шляхом аналізу психолого-педагогічної й навчально-
методичної літератури, проведено узагальнення передового 
педагогічного досвіду, а також за допомогою моделювання 
представлено теоретичні підходи до обґрунтування основних 
складників моделі формування готовності майбутнього вчителя 
музичного мистецтва до громадянського виховання учнів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96803  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Щербак Ігор Вікторович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис статті "Розвиток професійних властивостей майбутнього 
вчителя музичного мистецтва"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У статті шляхом аналізу документів, психолого-педагогічної літератури 
з проблеми дослідження, інтегрування та конкретизації визначено 
сутність поняття "професійні властивості вчителя музичного 
мистецтва"; уточнено професійні властивості особистості вчителя-
музиканта; окреслено професійно значущі й особистісні якості 
майбутніх учителів музичного мистецтва.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96804  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Щербак Ігор Вікторович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Рукопис статті "Інструментально-виконавська підготовка 
майбутнього вчителя музичного мистецтва як психолого-педагогічна 
проблема"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У статті розглядається інструментально-виконавська підготовка 
майбутнього вчителя музичного мистецтва через системний підхід та у 
взаємозв'язку із завданнями виконавської діяльності. Реалізація усіх 
видів інструментально-виконавської діяльності повинні базуватись на 
виконавських та педагогічних якостях, естетичному смаку та 
свідомому ставленні до музичного мистецтва.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96805  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Малахов Володимир Олександрович, Земляна Ольга Валентинівна, 
Міщенко Валерія Костянтинівна, Федоренко Наталія Олексіївна, 
Волох Федір Олександрович, Петренко Вячеслав Юрійович, 
Тягнирядко Андрій Костянтинович, Гапонов Петро Костянтинович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Навчальний план та програма циклу спеціалізації 
"Фізична та реабілітаційна медицина"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Науковий твір присвячений підготовці лікарів-спеціалістів за 
спеціальністю "Фізична та реабілітаційна медицина" і є нормативним 
документом, у якому визначається зміст навчання на циклі 
спеціалізації, встановлюються вимоги до обсягу та рівня професійної 
підготовки фахівців.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96806  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Коросташова Ірина Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка літературних письмових творів наукового характеру "Збірка 
наукових статей для юридичної енциклопедії або словника (за 
тематикою: адміністративне право; митне право; теорія держави і 
права)"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка включає наукові статті: адміністративно-правова охорона; 
механізм правового регулювання; методи управління; митна 
статистика; митна статистика зовнішньої торгівлі; мотивація 
(структура особистості); санкція; адміністративно-правова санкція; 
суб'єкт права.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96807  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Козирєва Олена Вадимівна, Гарафанова Ольга Іванівна, Яковлєв 
Андрій Вадимович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Сучасні тенденції та стратегічні напрями реалізації 
кластерної моделі розвитку фармацевтичної галузі в Україні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96808  
 

Дата реєстрації авторського права  19.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Козирєва Олена Вадимівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Теоретичні та практичні підходи до дослідження регіональних 
просторових моделей розвитку"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Козирєва О. В. Теоретичні та практичні підходи до 
дослідження регіональних просторових моделей розвитку / 
Приазовський економічний випуск. - 2018. - № 4 (09). - С. 78-85. 

 

Анотація   

У статті здійснено аналіз теоретико-методичних підходів до 
дослідження моделей просторового розвитку регіонів країни, 
розглянуто підхід до визначення структури моделі "центр-периферія", 
досліджено міграцію регіонів у цій моделі тощо.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96809  
 

Дата реєстрації авторського права  20.03.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Василенко Ірина 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 "Агресивність та особливості статусного положення підлітків"  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Василенко І. А. Агресивність та особливості 
статусного положення підлітків // Наука і освіта. - 2013. - № 7/СХVII. - 
С. 125-131. 

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96810  
 

Дата реєстрації авторського права  20.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Волошан Олександр Олександрович, Григоров Сергій Миколайович, 
Демяник Дмитро Сергійович, Ентіна Юлія Марківна, Рузін Геннадій 
Петрович, Аврунін Олег Григорович, Тимкович Максим 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 "Індивідуальна медична картка 
пацієнта, хворого на одонтогенний верхньощелепний синусит"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Індивідуальна медична карта пацієнта, хворого на різноманітні 
одонтогенні верхньощелепні синусити (ОВС), як можливий додаток до 
медичної карти стаціонарного хворого, розроблена з метою 
удосконалення документальної бази даних.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96811  
 

Дата реєстрації авторського права  20.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Михайлович Ганна Іванівна, Горбенко Кирило Володимирович, 
Господаренко Оксана Валеріївна, Смирнов Олександр Ігорович, 
Кузовков Володимир Володимирович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Історія Степового Побужжя: від найдавніших 
часів до кінця XVIII століття"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Михайлович Г. І., Горбенко К. В., Смирнов О. І., 
Господаренко О. В., Кузовков В. В. Історія Степового Побужжя: від 
найдавніших часів до кінця XVIII століття. Навчальний посібник. - 
Миколаїв : Видавництво Ірини Гудим, 2019. - 248 с. 

 

Анотація   

Навчальний посібник базується на викладенні історії (за 
археологічними та писемними джерелами) регіону Степового Побужжя 
від кам'яної доби до пізньомодерного часу включно.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96812  
 

Дата реєстрації авторського права  20.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Пельчар Міла Любомирівна  
 

Повне ім'я 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 "Три кроки до просвітлення чи Три 
ключі до потаємних дверей"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір "Три кроки до просвітлення чи Три ключі до потаємних дверей" 
написаний у художньо-філософському стилі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96813  
 

Дата реєстрації авторського права  20.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Соколовська Алла Михайлівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Проблеми зниження податкового навантаження на працю в 
постсоціалістичних країнах ЄС"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Досліджено зміни в рівні податкового навантаження на працю в 
постсоціалістичних країнах ЄС та вжиті заходи з корекції зазначеного 
навантаження в розрізі основних його складових впродовж 2008-2018 рр.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96814  
 

Дата реєстрації авторського права  20.03.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Якубів Валентина Михайлівна, Жук Ольга Іванівна, Горогоцька 
Наталія Ігорівна, Максимів Юлія Василівна, Григорук 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)  Науковий твір "Інноваційний науково-прикладний проект "Модель 
збалансованого розвитку сільського господарства регіону при 
використанні потенціалу енергії біомаси"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір висвітлює науково-прикладні та організаційно-методичні засади 
забезпечення збалансованого розвитку сільського господарства регіону 
при використанні енергії біомаси задля вирішення соціально-
економічних, екологічних та енергетичних труднощів Карпатського 
регіону.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96815  
 

Дата реєстрації авторського права  20.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Якубів Валентина Михайлівна, Боришкевич Ірина Ігорівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Практикум для 
студентів з вивчення курсу "Стратегічне управління"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір містить сукупність практичних завдань, кейсів, проектів, 
тренінгових вправ, що забезпечують набуття навичок і вмінь з 
стратегічного управління. У практикумі представлено практичні 
завдання з питань проведення стратегічного аналізу методом SWOT-
аналізу, PEST-аналізу, конкурентного аналізу в галузі, бенчмаркінгу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96816  
 

Дата реєстрації авторського права  20.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Якубів Валентина Михайлівна, Томашевська Антоніна Василівна, 
П'ятничук Ірина Дмитрівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 58, 2020 

 

 

155

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Тренінговий курс 
"Школа публічних управлінців нової генерації"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір містить сукупність практичних завдань, кейсів, проектів, 
тренінгових вправ, цикл ділових ігор, що забезпечують набуття 
навичок і вмінь з публічного управління та адміністрування.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96817  
 

Дата реєстрації авторського права  20.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Громадська організація "Дом майстер клас" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір "Фестиваль високого мистецтва Bouquet 
Kyiv Stage"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В творі описана концепція фестивалю, який об'єднує симфонічну та 
камерну класику з джазом, експериментальною та електронною 
музикою, театром і visual arts. Мета - створення 
мультидисциплінарного міжнародного фестивалю високого 
європейського рівня. Учасники: закордонні та українські митці.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96818  
 

Дата реєстрації авторського права  20.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Сєров Микола Вікторович, Скафенко Михайло Сергійович, 
Монастирський Олег Васильович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "СМІДЛ" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Smiddle Quality Management"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96819  
 

Дата реєстрації авторського права  20.03.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "анонімно"  Сєров Микола Вікторович, Скафенко Михайло Сергійович, 

Монастирський Олег Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "СМІДЛ" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Smiddle Recording v.3.0"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  96820  
 
Дата реєстрації авторського права  20.03.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "анонімно"  Демаш Анатолій Володимирович, Давидова Марія Володимирівна, 

Радченко Валентин Олександрович, Щербатюк Олександр 
Олександрович, Пасіченко Євген Валентинович, Сизоненко Віталій 
Григорович, Феофанова Олена Вікторівна, Кучкін Олександр 
Сергійович, Катрюк Сергій Миколайович, Зубарева Марія Сергіївна, 
Шулаков Едуард Миколайович, Кільдяєв Віталій Едуардович, Власова 
Наталія Олександрівна, Іванова Оксана Анатоліївна, Хлань Людмила 
Вікторівна, Ляпіна Тетяна Леонідівна, Федорчук Руслан Борисович, 
Килимчук Ігор Ігоревич, Горащенко Наталія Володимирівна, Капко 
Антон Іванович, Биструшкіна Світлана Вікторівна, Щербак Надія 
Євгенівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Державне підприємство "Інформаційно-обчислювальний центр 

Міністерства соціальної політики України" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Централізована система обліку інформації 

адресної системи соціальної підтримки населення (І етап – виплати у 
грошовій формі житлових субсидій та пільг)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма забезпечує автоматизацію ділових процесів, пов'язаних з 
діяльністю Централізованої системи обліку інформації адресної 
системи соціальної підтримки населення, які ініціюються 
структурними підрозділами з питань соціального захисту населення 
обласної, Київської міської державної адміністрації.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  96821  
 
Дата реєстрації авторського права  20.03.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Демаш Анатолій Володимирович, Давидова Марія Володимирівна, 
Радченко Валентин Олександрович, Щербатюк Олександр 
Олександрович, Пасіченко Євген Валентинович, Сизоненко Віталій 
Григорович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державне підприємство "Інформаційно-обчислювальний центр 
Міністерства соціальної політики України" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  База даних  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  База даних "Електронна база даних комп’ютерної програми 
"Державний реєстр майнових об’єктів оздоровлення та відпочинку 
дітей"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

База даних призначена для введення, обробки та збереження даних 
щодо усієї мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, 
автоматизації ділових процесів працівників Мінсоцполітики України 
та керівників зазначених закладів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96822  
 

Дата реєстрації авторського права  20.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Демаш Анатолій Володимирович, Давидова Марія Володимирівна, 
Радченко Валентин Олександрович, Щербатюк Олександр 
Олександрович, Пасіченко Євген Валентинович, Сизоненко Віталій 
Григорович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державне підприємство "Інформаційно-обчислювальний центр 
Міністерства соціальної політики України" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Державний реєстр майнових об'єктів 
оздоровлення та відпочинку дітей"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для введення, обробки та збереження даних щодо 
усієї мережі дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, 
автоматизації ділових процесів працівників Мінсоцполітики України 
та керівників зазначених закладів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96823  
 

Дата реєстрації авторського права  20.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Демаш Анатолій Володимирович, Давидова Марія Володимирівна, 
Радченко Валентин Олександрович, Щербатюк Олександр Олександрович,  
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                                                                    Пасіченко Євген Валентинович, Сизоненко Віталій Григорович, 
Феофанова Олена Вікторівна, Кучкін Олександр Сергійович, Катрюк 
Сергій Миколайович, Зубарева Марія Сергіївна, Шулаков Едуард 
Миколайович, Кільдяєв Віталій Едуардович, Власова Наталія 
Олександрівна, Іванова Оксана Анатоліївна, Хлань Людмила 
Вікторівна, Ляпіна Тетяна Леонідівна, Федорчук Руслан Борисович, 
Килимчук Ігор Ігоревич, Горащенко Наталія Володимирівна, Капко 
Антон Іванович, Биструшкіна Світлана Вікторівна, Щербак Надія 
Євгенівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державне підприємство "Інформаційно-обчислювальний центр 
Міністерства соціальної політики України" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  База даних  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  База даних "Електронна база даних комп'ютерної програми 
"Централізована система обліку інформації адресної системи 
соціальної підтримки населення (І етап – виплати у грошовій формі 
субсидій та пільг)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

База даних забезпечує накопичення, зберігання, обробку та 
використання інформації щодо ділових процесів, пов'язаних з 
діяльністю Централізованої системи обліку інформації державної 
системи соціальної підтримки населення, які ініціюються 
структурними підрозділами з питань соціального захисту населення 
обласної, Київської міської державної адміністрації.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96824  
 

Дата реєстрації авторського права  20.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Бол Адріанус Йоханнес Маттайс (Адріан Бол)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний сценарій "Спадок брехні"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Мартін Бакстер, колишній оперативник МІ6, знову занурюється у світ 
шпигунства, коли молода українська журналістка Саша Степаненко 
просить його допомоги у розкритті шокуючої правди про секретні 
операції міжнародних спецслужб.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96825  
 

Дата реєстрації авторського права  20.03.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Козирєва Олена Вадимівна, Орлова Наталія 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)  Розділ до монографії "Strategic planning of sustainable development of 
territorial communities in Ukraine"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Kozyreva O. V. Strategic planning of sustainable 
development of territorial communities in Ukraine / Kozyreva O. V., Orlova 
N. S. // Innovations in science: the challenges of our time. - Monograph, 
Volume 2. - Chicago, Illinois, USA. 392 p. - P. 257-265. (Scopus).  

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96826  
 

Дата реєстрації авторського права  20.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Гарват Ольга Анатоліївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Сучасний стан оплати праці у промисловості 
подільського регіону"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Стаття присвячена висвітленню основних тенденцій у сфері оплати 
праці на промислових підприємствах Подільського регіону. 
Загальновідомо, що стрімка інфляція зменшує купівельну 
спроможність національної грошової одиниці, що негативно впливає 
на добробут населення. Досягнення високого рівня макроекономічних 
показників розвитку регіональної економіки в Україні не є основою 
формування відповідного рівня якості трудового життя населення. 
Встановлено, що існуюча диференціація в оплаті праці різних категорій 
працівників призводить до дисбалансу соціально-економічного 
розвитку регіону. У статті запропоновано удосконалити підходи до 
формування фонду оплати праці, зокрема на промислових 
підприємствах Поділля.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96827  
 

Дата реєстрації авторського права  20.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Іванчук Олексій Вікторович, Козел Віктор Миколайович, Дроздова 
Євгенія Анатоліївна, Завгородній Віталій Віталійович  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "ATS-C KhNTU Edition" ("ATS-C")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96828  
 

Дата реєстрації авторського права  20.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Гарват Ольга Анатоліївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Управління персоналом"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Управління персоналом : методичні вказівки до 
курсової роботи для студентів спеціальності 051 "Економіка" 
(спеціалізація "Управління персоналом та економіка праці") / О. А. 
Гарват. - Хмельницький : ХНУ, 2019. - 31 с. 

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96829  
 

Дата реєстрації авторського права  20.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Лєпа Євгеній Володимирович, Дроздова Євгенія Анатоліївна, Козел 
Віктор Миколайович, Димов Володимир Степанович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "LAGRANGE POLYNOMIAL"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96830  
 

Дата реєстрації авторського права  20.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Лєпа Євгеній Володимирович, Дроздова Євгенія Анатоліївна, Козел 
Віктор Миколайович, Димов Володимир Степанович  
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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 "NEWTON POLYNOMIALS"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96831  
 

Дата реєстрації авторського права  20.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Сидоренко Сергій Григорович, Ворон Володимир Пантелеймонович, 
Мельник Євген Євгенович, Коваль Ірина Михайлівна, Любчич Анна 
Миколаївна, Бологов Олексій Юрійович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова робота "Прогнозування постпірогенного відпаду у сосняках 
різних вікових груп"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96832  
 

Дата реєстрації авторського права  20.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Галич Людмила Вікторівна, Куроєдова Віра Дмитрівна, Галич 
Людмила Борисівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "ВПЛИВ ТИПУ РОСТУ НИЖНЬОЇ ЩЕЛЕПИ НА 
ОСОБЛИВОСТІ ПРИКУСУ ІІ КЛАСУ ЗА ЕНГЛЕМ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96833  
 

Дата реєстрації авторського права  20.03.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Главацька Юлія Леонідівна, Гізер Валерія Володимирівна, Борисова 
Тетяна Сергіївна, Короткова Людмила Віталіївна, Цапів Алла 
Олексіївна, Хан Олена Георгіївна, Французова Катерина Сергіївна, 
Акішина Мар'яна Олександрівна, Шапошник Оксана Миколаївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка літературних письмових творів наукового характеру "Збірка 
авторських навчальних програм з дисциплін кафедри 
перекладознавства та прикладної лінгвістики для спеціальностей 
035.04 Філологія (германські мови та літератури) (переклад включно) 
(переклад); 035.041 Філологія (германські мови та літератури) 
(переклад включно), перша - англійська; 035.10 Філологія (прикладна 
лінгвістика); 01 Освіта 014.02 Середня освіта (мова і література 
англійська). Спеціалізація: польська/турецька мова; 035.043 
Германські мови та літератури (переклад включно), перша - німецька; 
035.051 Романські мови та літератури (переклад включно), перша - 
іспанська; 035.055 Романські мови та літератури (переклад включно), 
перша - французька"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96834  
 

Дата реєстрації авторського права  20.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Щербачов Андрій Дмитрович (Andy Way)  
 

Повне ім'я 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 "Натискаю Play"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96835  
 

Дата реєстрації авторського права  20.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Главацька Юлія Леонідівна, Гізер Валерія Володимирівна, Борисова 
Тетяна Сергіївна, Короткова Людмила Віталіївна, Цапів Алла 
Олексіївна, Хан Олена Георгіївна, Французова Катерина Сергіївна, 
Акішина Мар'яна Олександрівна, Шапошник Оксана Миколаївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка письмових творів наукового характеру "Збірка авторських 
навчальних програм з дисциплін кафедри перекладознавства та 
прикладної лінгвістики для спеціальностей 035.04 Філологія 
(германські мови та літератури) (переклад включно) (переклад); 035.04 
Філологія (германські мови та літератури) (переклад включно) 
(англійська); 035.10 Філологія (прикладна лінгвістика)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пропонована збірка авторських програм містить усі засадничі курси 
практичного та теоретичного характеру для підготовки фахівців 
ступеня вищої освіти за спеціальностями 035.04 Філологія (германські 
мови та літератури) (переклад включно) (переклад); 035.04 Філологія 
(германські мови та літератури) (переклад включно) (англійська); 
035.10 Філологія (прикладна лінгвістика), які викладаються на кафедрі 
перекладознавства та прикладної лінгвістики.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96836  
 

Дата реєстрації авторського права  23.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Морозов Дмитро Ігорович, Антоненко Артем 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 "Платформа моделювання технологічних 
процесів ПМТП-pro" ("ПМТП-pro")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96837  
 

Дата реєстрації авторського права  23.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Морозов Дмитро Ігорович, Антоненко Артем 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 "Платформа моделювання технологічних 
процесів ПМТП-smart" ("ПМТП-smart")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96838  
 

Дата реєстрації авторського права  23.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Підбуцька Ніна Вікторівна, Книш Анастасія Євгенівна  
 

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 "Авторська 
психодіагностична методика "Шкала спрямованості мотивації при 
здійсненні помилки (EOMS: The Error-Oriented Motivation Scale) 
(адаптована україномовна версія)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Шкала спрямованості мотивації при здійсненні помилки (EOMS: The 
Error-Oriented Motivation Scale) являє собою адаптовану версію 
опитувальника, сформованого з урахуванням K.L. Schell та містить 21 
запитання.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96839  
 

Дата реєстрації авторського права  23.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Висоцький Михайло Миколайович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 
"Программа психосоциальной реабилитации лиц с наркотической и 
алкогольной зависимостью "СОдействие" ("СОдействие")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Основою програми є комплексна оцінка індивідуально-психологічних 
проявів у осіб з наркотичною та алкогольною залежністю, медико-
психологічний та соціальний супровід та підтримка таких осіб.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96840  
 

Дата реєстрації авторського права  24.03.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Вдовіченко Оксана Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Психодіагностика готовності до ризику у різних сферах 
життєдіяльності"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Вдовіченко О. В. Психодіагностика готовності до 
ризику у різних сферах жаттєдіяльності // Вісник ХНПУ імені Г. С. 
Сковороди. Психологія. Вип. 55. - Х. : ХНПУ, 2017. - С. 328-337. 

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96841  
 

Дата реєстрації авторського права  24.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Вдовіченко Оксана Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Корегування стресових станів в умовах рекреаційних 
закладів у підлітків"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Вдовіченко О. В. Корегування стресових станів в 
умовах рекреаційних закладів у підлітків // Наука і освіта. - Одеса, 
2016. - С. 23-28.  

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96842  
 

Дата реєстрації авторського права  24.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Вдовіченко Оксана Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Поведінкові прояви особистості ризику у кризі на різних 
етапах онтогенезу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Вдовіченко О. В. Поведінкові прояви особистості 
ризику у кризі на різних етапах онтогенезу // Science and Education a 
New Dimension. Pedagogy and Psychology. III (26). Issue: 50, 2015. - P. 79-82. 

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96843  
 

Дата реєстрації авторського права  24.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Вдовіченко Оксана Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Комплексна система профілактики та корекції 
деструктивного ризику"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Вдовіченко О. В. Комплексна система профілактики 
та корекції деструктивного ризику // Problems of spatial development of 
socio-economic system: economics, education, medicine. Monograph. Opole: 
The Academy of Management and Administration in Opole, 2015. - P. 182-
188. 

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96844  
 

Дата реєстрації авторського права  24.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Вдовіченко Оксана Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Экспресс-диагностика деструктивного риска"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Вдовиченко О. В. "Экспресс-диагностика 
деструктивного риска" // Международная научная школа 
"Парадигма". Лято-2015. В 8 т. Т. 4 : Психология : сборник научни 
статии / под ред. А. В. Берлов, Л. Ф. Чупров. - Варна : ЦНИИ 
"Парадигма", 2015. - С. 89-99. 

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96845  
 

Дата реєстрації авторського права  24.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Алєксєєв Артем Олексійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка фотографічних творів "Інфрачервоні термометри"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка фотографічних творів, на яких зображені безконтактні 
інфрачервоні термометри для вимірювання температури тіла.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96846  
 

Дата реєстрації авторського права  24.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Христенко 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 законодавчого регулювання інноваційної 
діяльності в Україні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Христенко О. В. Особливості законодавчого 
регулювання інноваційної діяльності в Україні // Сталий розвиток 
економіки. - 2011. - № 3 (6). - С. 49-54. 

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96847  
 

Дата реєстрації авторського права  24.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Алєксєєв Артем Олексійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Фотографічний твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка фотографічних творів "Інфрачервоні термометри "ArhiMED"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка фотографічних творів, на яких зображені безконтактні 
інфрачервоні термометри для вимірювання температури тіла 
торговельної марки "ArhiMED"  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96848  
 

Дата реєстрації авторського права  24.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Суржик Петро Іванович  
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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)  Збірник віршів "Снимаю шляпу"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96849  
 

Дата реєстрації авторського права  24.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Деркачова Ольга Сергіївна, Ушневич Соломія Едуардівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-освітнього характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Література та інклюзія"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У підручнику знайдете чимало історій авторів та не менше історій 
книжок. Це розповіді про дітей і дорослих, завдяки яким наш світ є 
розмаїтим та різним, і від того ще прекраснішим. Це історія про 
важливість цінування того, що маєш, а також про справжню дружбу та 
справжню любов.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96850  
 

Дата реєстрації авторського права  24.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Принда Марта Юріївна, Принда Юрій Мечиславович, Мотрич Ігор 
Олександрович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір белетристичного характеру, похідний 
твір, ілюстрація  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Dwie siostrzyczki.  Дві сестрички"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В книзі вміщено оригінальний текст казки польською мовою про двох 
сестричок, переклад казки українською, англійською і німецькою 
мовами. Казка вчить любові до ближніх, дружнім і щирим стосункам. 
Буде цікавою дітям дошкільного і молодшого шкільного віку.  
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Книга видається польською і українською мовами, включаючи  
переклади казки, ілюстрації і розмальовки.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96851  
 

Дата реєстрації авторського права  24.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Колєсніченко Анастасія Сергіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Податкова політика й облікова політика суб'єкта 
господарювання: теоретико-аналітичний та регуляторний аспект"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір присвячено дослідженню сутності понять податкова політика та 
облікова політика у науковому дискурсі, аналізу теоретичних, 
методичних та регуляторних аспектів при практичній реалізації 
облікової та податкової політик, що сприятиме більшій ідентифікації 
теоретико-методичних засад облікового й податкового обліку для 
ефективного господарювання. Обґрунтовано, що підходи до 
формування податкової політики за окремими аспектами системи 
податкового планування на практиці часто носить багаторівневий 
характер.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96852  
 

Дата реєстрації авторського права  24.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Колєсніченко Анастасія Сергіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Використання поняття істотності в обліку, звітності, аудиті та 
оподаткуванні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір присвячено характеристиці поняття істотності стосовно різних 
об'єктів облікових, податкових процедур та аудиту. В результаті 
дослідження доведено, що відсутність загальноприйнятих критеріїв до 
визнання істотності змін та/або інформації, як в національному 
контексті, так і в міжнародному полі, створює відповідні бар'єри для 
забезпечення ефективності реалізації перелічених процесів для суб'єкта 
господарювання.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96853  
 

Дата реєстрації авторського права  24.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Колєсніченко Анастасія Сергіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Організаційні та інформаційні зв'язки в системах управління, 
обліку, звітності та внутрішнього аудиту в закладах готельно-
ресторанного господарства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір присвячено деталізації видів економічної діяльності суб'єктів 
господарювання готельно-ресторанного комплексу відповідно до 
державного класифікатора, що дозволяє забезпечити більш зважений 
та адресний підхід до аналізу витрат, а також доводить необхідність 
запровадження контрольних механізмів для їх оцінки та своєчасного 
коригування. В результаті дослідження запропоновано модель, яка 
відтворює комплекс взаємопов'язаних процесів управлінського, 
бухгалтерського обліку та звітності й включає передачу обліково-
управлінської інформації до системи внутрішнього аудиту.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96854  
 

Дата реєстрації авторського права  24.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Колєсніченко Анастасія Сергіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Стратегічне планування та облік у виробничих компаніях 
відповідно до стандартів МСФЗ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір присвячено аналізу та розкриттю природи функціонування 
виробничих компаній в контексті відзначення відмінних рис у 
формуванні підсистем планування й обліку, а також обґрунтуванню 
необхідності впровадження міжнародних стандартів фінансової 
звітності, що дозволяє вдосконалювати та реформувати діючу систему 
обліку на всіх рівнях її організації, у відповідь на виклики ринкових 
умов, в яких компаніям доводиться реалізовувати свій виробничий 
потенціал у стратегічному вимірі.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96855  
 

Дата реєстрації авторського права  24.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Колєсніченко Анастасія Сергіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Інституціональні детермінанти антимонопольного 
регулювання взаємовідносин суб'єктів ринку електричної енергії"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір присвячено аналізу результатів застосування критерію 
домінування й індексу Герфіндаля-Гіршмана на прикладі суб'єктів 
сектору генерації ринку електричної енергії, що дозволяє зробити 
висновок, що підхід до розробки системи антимонопольних важелів має 
бути зваженим й ґрунтовним, з урахуванням комплексного бачення 
детермінант, які беруть участь у визначенні ступеня конкретності 
ринку й формують інституціональні передумови для побудови 
конкурентної моделі взаємовідносин учасників такого ринку.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96856  
 

Дата реєстрації авторського права  24.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Копичко Вікторія Аркадіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Фотографічний твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка фотографічних творів "Нижня білизна "Diorella"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка створена для використання в рекламних та інформаційних 
заходах, у тому числі і в мережі Інтернет. Містить різні варіанти 
фотографій художнього виконання різноманітних елементів жіночої 
білизни. Кожна окрема фотографія може використовуватися як 
окремий твір.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96857  
 

Дата реєстрації авторського права  24.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Копичко Вікторія Аркадіївна  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Фотографічний твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка фотографічних творів "Нижня білизна "Acousma"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка створена для використання в рекламних та інформаційних 
заходах, у тому числі і в мережі Інтернет. Містить різні варіанти 
фотографій художнього виконання різноманітних елементів жіночої 
білизни. Кожна окрема фотографія може використовуватися як 
окремий твір.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96858  
 

Дата реєстрації авторського права  24.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Катріченко Ксенія Олександрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, літературний письмовий твір 
науково-практичного характеру  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка графічних зображень з описом "Прийоми комбінаторної 
дизайн-організації обладнання для загальноосвітньої школи"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Наведені графічні зображення оригінального дизайну з поясненнями, 
які призначені для полегшення роботи студентів з дисциплін: 
"Проектування", "Універсальний дизайн" - у підготовці до захисту 
кваліфікаційної роботи на здобуття ступеня вищої освіти "бакалавр", 
"магістр" зі спеціальності 022 Дизайн.    
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96859  
 

Дата реєстрації авторського права  24.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Катріченко Ксенія Олександрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру, твір 
образотворчого мистецтва  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка графічних зображень з описом "Види опорно-рухових порушень 
дитини та вимоги до створення ергономічного простору з урахуванням 
індивідуальних показників антропометрії"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Наведені графічні зображення оригінального дизайну з поясненнями, 
які призначені для полегшення роботи студентів з дисциплін: 
"Проектування", "Універсальний дизайн" зі спеціальності 022 Дизайн. 
    

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96860  
 

Дата реєстрації авторського права  24.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Сергієнко Олена Миколаївна (Alena Sergienko)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Креслення, ілюстрація, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Креслення годинника з ілюстраціями "Проект. Счастье в каждом 
мгновении. Часы из натурального камня"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Представлені варіанти дизайну годинника з натурального каміння в 
оригінальному авторському виконанні. Комбінація двох видів 
природного матеріалу в елегантному латунному контурі. Індивідуальне 
колірне рішення під будь-який інтер'єр. Дизайн годинника створений 
таким чином, що модель годинника чудово вписується в різні 
стилістичні напрямки.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96861  
 

Дата реєстрації авторського права  24.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Колєснік Віталій Ігорович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір, креслення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис з кресленням "ІНФОРМАЦІЙНИЙ НОСІЙ РУХОМОГО 
СКЛАДУ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Опис з кресленням містить інформацію щодо технічного рішення, 
такого як захисний кожух блока моніторів, який повинен виконувати 
функцію захисту двох моніторів, обладнання, яке знаходиться між 
ними, камер відеоспостереження від зовнішнього втручання. Кожух 
повинен надійно кріпитися до закладних вагонів та бути придатним 
для відкривання з технологічною метою обслуговування моніторів, 
камер або іншого обладнання, розміщеного у захисному кожусі.  
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Екрани моніторів повинні бути добре видні та утримуватися 
затискаючими елементами, передбаченими конструкцією кожуха.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96862  
 

Дата реєстрації авторського права  24.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Думанська Ілона 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)  Літературно-письмовий твір "Фінансове забезпечення інноваційного 
процесу в АПК України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У дисертаційній роботі здійснене теоретичне узагальнення та 
запропоновано нове вирішення важливої наукової проблеми - 
розроблення теоретико-методологічних засад, розвиток науково-
методичних підходів та обґрунтування практичних рекомендацій з 
фінансового забезпечення інноваційних процесів в АПК України. 
Розроблено науково-методичні підходи до визначення пріоритетів 
державної фінансової підтримки, обґрунтовано напрями підвищення 
результативності використання фінансових ресурсів з урахуванням 
зарубіжного досвіду, визначено засади компенсації ризиків та побудови 
концептуальної моделі системи фінансового забезпечення 
інноваційного процесу в АПК України, розглянуті сценарії та прогнози 
її реалізації.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96863  
 

Дата реєстрації авторського права  24.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Думанська Ілона 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)  Літературно-письмовий твір "Організація інвестиційної діяльності 
сільськогосподарських підприємств"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Досліджено теоретико-методичні та практичні аспекти організації 
інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств. 
Запропоноване авторське визначення понять "інвестиційна діяльність 
сільськогосподарських підприємств" та "організація інвестиційної  
 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 58, 2020 

 

 

175

діяльності сільськогосподарських підприємств". Основні наукові 
положення, обґрунтовані в дисертації, поглиблюють теоретичні, 
методичні та практичні знання з питань організації інвестиційної 
діяльності сільськогосподарських підприємств.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96864  
 

Дата реєстрації авторського права  24.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Гриньов Борис Вікторович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Текст пісні "Солёный дождь"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96865  
 

Дата реєстрації авторського права  24.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Лілія Матвійчук (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Не твоя"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96866  
 

Дата реєстрації авторського права  24.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Бондарчук Андрій Олександрович, Палій Анатолій Павлович, Палій 
Андрій Павлович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Розробка рецептури нового дезінфікуючого засобу та 
вивчення його туберкулоцидної дії"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

На сьогодні більшість запропонованих виробниками деззасобів 
проявляють бактерицидні властивості лише щодо першої та другої 
групи мікроорганізмів за стійкістю до хімічних дезінфікуючих засобів і 
їх використання у випадку профілактики та ліквідації туберкульозу, 
паратуберкульозного ентериту великої рогатої худоби (третя група) є 
неефективним та безперспективним.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96867  
 

Дата реєстрації авторського права  24.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Коваль Сергій Юрійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "МамаЛюбовь - пол ребенка"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Мобільний застосунок "МамаЛюбовь - пол ребенка" - це повний 
календар вагітності, опис всього процесу по тижнях; розрахунок дати 
народження дитини; обчислення статі дитини; пози для вагітних, 
схвалені лікарями; календар вагітності надає користувачу практичну 
інформацію.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96868  
 

Дата реєстрації авторського права  24.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Сорокопуд Милан Васильович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія), складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів "Привітання до свят"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка віршів "Привітання до свят".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96869  
 

Дата реєстрації авторського права  24.03.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Гнатишин Оксана Юріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис з ілюстраціями "Інтерактивні технології в дизайні дитячих 
лікарень: функції, тенденції"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір призначений для полегшення роботи студентів з дисциплін: 
"Проектування", "Універсальний дизайн" - у підготовці до захисту 
кваліфікаційної роботи на здобуття ступеня вищої освіти "Бакалавр", 
"Магістр" зі спеціальності 022 Дизайн.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96870  
 

Дата реєстрації авторського права  24.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Харчев Даніїл Костянтинович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Похідний твір, музичний твір без тексту, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Аранжування попурі "Мікс Веснянок"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Аранжування народних пісень "Іди дощику", "Подоляночка", "Вийди 
Сонечко", написане для Софії Адамів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96871  
 

Дата реєстрації авторського права  24.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Харчев Даніїл Костянтинович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Похідний твір, музичний твір без тексту  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Аранжування музичного твору "Черевички"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Аранжування народної пісні "Черевички", написане для Софії Адамів. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96872  
 

Дата реєстрації авторського права  24.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Харчев Даніїл Костянтинович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Похідний твір, музичний твір без тексту  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Аранжування музичного твору "Веснянки"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Аранжування народної пісні "Веснянки", написане для Карини Заєць. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96873  
 

Дата реєстрації авторського права  24.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Харчев Даніїл Костянтинович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Похідний твір, музичний твір без тексту  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Аранжування музичного твору "Грушечка"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Аранжування народної пісні "Грушечка". Написане для Підлісної 
Амелії.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96874  
 

Дата реєстрації авторського права  24.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Харчев Даніїл Костянтинович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Похідний твір, музичний твір без тексту  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Аранжування музичного твору "Купая"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96875  
 

Дата реєстрації авторського права  24.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Моргай Лілія Анатоліївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Никифір Григоріїв та його спадщина в науковому 
дискурсі сучасних дослідників"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У статті висвітлено праці українських дослідників, які займалися 
висвітленням наукової спадщини визначного українського педагога, 
громадського діяча, ученого Никифора Яковича Григоріїва (1883-1953 рр.).  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96876  
 

Дата реєстрації авторського права  24.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Петкова Тетяна Вікторівна   
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Малюнок "Женский оргазм от А до Я"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір образотворчого мистецтва "Малюнок "Женский оргазм от А до 
Я" виражений трьома основними частинами. Кожна з частин 
представлена зображенням жінки та написом, який в кожній з частин 
здійснений різною мовою: українською ("Жіночий оргазм від А до Я)", 
російською ("Женский оргазм от А до Я") та англійською ("Female 
orgasm from A to Z").  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96877  
 

Дата реєстрації авторського права  24.03.2020  
 

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  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Transnationalization in the enternational economic relations: 
tendencies of the development"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Титаренко Л. М. Transnationalization in the 
enternational economic relations: tendencies of the development // 
Економічна теорія та право. - 2017. - № 4 (31). - С. 26-35. 

 

Анотація   

Досліджено роль і масштабність транснаціональних корпорацій (ТНК) 
та процесу інтернаціоналізації. Систематизовано основні 
характеристики їх діяльності. Наведено перелік найбільших ТНК світу. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96878  
 

Дата реєстрації авторського права  24.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Марина Спроуз (псевдонім), Аляров Віталій Вагифович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Случайная встреча"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96879  
 

Дата реєстрації авторського права  24.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Орехівський Володимир Данилович  
 

Повне ім'я або 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 наукових основ органічного землеробства в 
Україні (друга половина ХІХ - початок ХХІ ст.)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Орехівський В. Д. Еволюція наукових основ 
органічного землеробства в Україні (друга половина ХІХ - початок ХХІ 
ст.) : монографія ; наук. ред. д-р с.-г. наук, проф. академік НААН В. А. 
Вергунов. - Вінниця : ТОВ "Нілан-ЛТД", 2017. - 550 с. 

 

 

Анотація   

У монографії висвітлено процес еволюції наукових основ ведення 
органічного землеробства в Україні у другій половині ХІХ - на початку 
ХХІ ст.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96880  
 

Дата реєстрації авторського права  24.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Янін Олексій Євгенович, Новікова Світлана Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Ілюстрація, літературний письмовий твір науково-технічного 
характеру  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Визначення кроку балок настилу у балочній клітці, виходячи 
з мінімальних витрат сталі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У статті наведені результати оптимізації кроку балок у балочній клітці 
спрощеного типу, коли на вертикальні несучі конструкції (стіни, 
колони) спираються сталеві балки двотаврового профілю.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96881  
 

Дата реєстрації авторського права  24.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Кривенко Анна Іванівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Агробіологічні основи технологій вирощування озимих 
зернових культур у південному степу України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Кривенко А. І. Агробіологічні основи технологій 
вирощування озимих зернових культур у південному степу України : 
монографія ; наук. ред. д-р с.-г. наук, проф. член-кор. НААН Р. А. 
Вожегова, д-р с.-г. наук, проф. С. В. Коковіхін. - Вінниця : ТОВ "Нілан-
ЛТД", 2018. - 320 с. 

 

Анотація   

У монографії висвітлено агрономічні основи технологій вирощування 
озимих зернових культур у посушливих умовах південного степу 
України.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96882  
 

Дата реєстрації авторського права  25.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Черняхович Олександр Мирославович  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів "БРЕНДБУК ПАРТІЯ ТВОГО МІСТА"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір містить у своєму складі символіку організації "ПАРТІЯ ТВОГО 
МІСТА", а саме: шрифти, символіку, кольорову гаму, рекламні 
слогани, тексти, зображення різноманітних товарів з символікою, 
фотографії з символікою, зображення зовнішньої реклами та ЗМІ з 
символікою.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96883  
 

Дата реєстрації авторського права  25.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Черняхович Олександр Мирославович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "ДИЗАЙН ЛОГОТИПУ 
"ПАРТІЯ ТВОГО МІСТА" ("ПАРТІЯ ТВОГО МІСТА")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір створений для політичного проекту.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96884  
 

Дата реєстрації авторського права  25.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Усова Юлія Костянтинівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру, 
складений твір  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка літературних творів науково-практичного характеру для 
вивчення англійської мови "English for the smallest kids"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір є програмою навчального курсу з англійської мови для дітей 
віком від 6 до 14 років.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96885  
 

Дата реєстрації авторського права  25.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Калініченко Олена Василівна, Аристова Людмила Сергіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Мистецтво" підручник інтегрованого курсу для 
3 класу закладів загальної середньої освіти   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник укладено відповідно до освітніх програм, розроблених під 
керівництвом О. Я. Савченко та Р. Б. Шияна. Він допоможе учням 
засвоїти знання, уявлення і поняття про види та жанри мистецтва, 
особливості художньо-образної мови музичного та образотворчого 
мистецтва.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96886  
 

Дата реєстрації авторського права  25.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Бевз Валентина Григорівна, Васильєва Дарина Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Математика" підручник для 3 класу закладів 
загальної середньої освіти (у 2-х частинах)   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник призначено для 3 класу і розроблено відповідно до Типової 
освітньої програми для закладів загальної середньої освіти. Підручник 
є продовженням лінійки підручників тих самих авторів для 1 та 2 
класів. Підручник складається з двох частин.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96887  
 

Дата реєстрації авторського права  25.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Зейтуллаєва Ельвіра Зевріївна, Саханєнко Сєргєй Єгоровіч, 
Колісніченко Наталя Миколаївна, Попов Микола Петрович, Дробот 
Ігор Олександрович, Давтян Степан Гургенович, Мустафаєва Ельзара 
Талятівна, Коваль Ганна Володимирівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Аналітичне дослідження "Міжнародні урядові 
організації у багаторівневому механізмі захисту прав внутрішньо 
переміщених осіб (ВПО)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі наведені дослідження щодо міжнародних урядових організацій 
у багаторівневому механізмі захисту прав внутрішньо переміщених осіб 
(ВПО). Досліджений вплив міжнародних урядових організації у 
багаторівневому механізмі захисту прав ВПО як в Україні, так і за 
кордоном.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96888  
 

Дата реєстрації авторського права  26.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Провозіна Марина (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір з ілюстраціями "Учебная игра: Мой 
второй калькулятор"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Опис з ілюстраціями, за якими можна створити навчальний тренажер 
(частково та/або повністю в двох матеріалах - дереві та акрилі), який 
навчає рахунку та розвиває математичну логіку при вирішенні задач.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96889  
 

Дата реєстрації авторського права  26.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Ліпінська Світлана Броніславівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Психологічний метод "Консонансна терапія" цілісний 
підхід до саморозвитку людини" ("Метод "Консонансна терапія")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Метою твору є підвищення рівня ментального, емоційного і тілесного 
інтелекту людини, усвідомлення і зміна її неконструктивних 
переконань та моделей поведінки.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96890  
 

Дата реєстрації авторського права  26.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Шестак Геннадій Анатолійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ЮКРЕЙНІАН ГЕАРС" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Іграшка "Модель для самостійного складання без клею UGEARS 
"Карусель Чайні чашки"/Toy "Model for self-assembly without glue 
UGEARS "Mad Tea Party Attraction" ("Модель "Карусель Чайні 
чашки"/Model "Mad Tea Party Attraction")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір є іграшкою у вигляді механічної об'ємної (3D) моделі для 
самостійного складання без клею.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96891  
 

Дата реєстрації авторського права  26.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Даниленко Георгій Миколайович, Щербакова Олена Олександрівна, 
Авдієвська Олена Георгіївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Оцінка режиму 
для учнів початкової школи сформованості гігієнічних навичок серед 
школярів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Оцінка режиму дня учнів початкової школи призначена для виявлення 
вікових та статевих особливостей добового режиму для учнів різного 
шкільного віку як фактора, що формує біоритмальний стан організму 
учня і є результатом систематичного (щорічного) анкетування батьків 
учнів початкової школи для визначення чинників ризику, які можуть 
несприятливо вплинути на здоров'я дітей.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96892  
 

Дата реєстрації авторського права  26.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Ісаєва Ганна Сергіївна, Несен Андрій Олексійович, Гальчинська 
Валентина Юріївна, Вовченко Марина Миколаївна, Буряковська 
Олена Олександрівна, Комір 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)  Науковий твір "Персонализированные подходы к первичной 
профилактике сердечно-сосудистых заболеваний"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Мета дослідження - оцінити антропометричні показники, рівень ліпідів 
крові, а також їхню динаміку при модифікації способу життя у осіб з 
різними варіантами поліморфних локусів генів бета-адренергічних 
рецепторів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96893  
 

Дата реєстрації авторського права  26.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Гальків Любов Іванівна, Кулиняк Ігор Ярославович, Лісовська Лідія 
Степанівна, Кулініч Тетяна Володимирівна, Матвій Ігор Євстахович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет "Львівська політехніка" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Оцінювання та підвищення ефективності інноваційних 
процесів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Оцінювання та підвищення ефективності 
інноваційних процесів : монографія / Л. І. Гальків, Ф. Я. Кулиняк, Л. С. 
Лісовська, Т. В. Кулініч, І. Є. Матвій. - Львів : Видавництво "Растр-7", 
2019. - 250 с. 

 

Анотація   

Розглянуто сучасний стан, тенденції та напрями активізації 
інноваційної діяльності підприємств в Україні.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96894  
 

Дата реєстрації авторського права  26.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Кударь Олександрій Іванович, Олійник Марія Олександрівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Одонтогенні перфорації"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Описані класифікації одонтогенних перфорацій, минулі і сучасні 
методи лікування. Окрема глава - фуркаційні перфорації і їх клініка і 
закриття. Проведено аналіз ускладнень фуркаційних перфорацій.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96895  
 

Дата реєстрації авторського права  26.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Васильєва Галина Василівна, Колісніченко Наталя Миколаївна, 
Пуленко Ірина Анатоліївна, Яцун Євгенія Матвіївна, Романенко 
Тетяна Іванівна, Ковалевська Анастасія Володимирівна, Ковалевська 
Тетяна Юріївна, Кемарська Тамара 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)  Літературний твір "Методична розробка "Social policy in the countries 
of the European community"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Методична розробка містить тексти вправ, мовні лексико-граматичні 
завдання, завдання для самостійної роботи та методичні рекомендації 
щодо їх виконання, які спрямовані на вивчення іноземної (англійської) 
мови у контексті засвоєння інформації щодо соціальної політики 
європейських країн.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96896  
 

Дата реєстрації авторського права  26.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Кармінська-Бєлоброва Марина Володимирівна, Перерва Петро 
Григорович, Проскурня Олена Михайлівна, Гармаш Сергій 
Володимирович, Попов 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)  Науковий твір "Організаційно-економічні засади інноваційної 
діяльності підприємств туристичної індустрії"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Метою роботи є створення соціально-економічних, організаційних і 
правових умов для ефективного відтворення, розвитку й використання 
науково-технічного потенціалу країни.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96897  
 

Дата реєстрації авторського права  26.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Кармінська-Бєлоброва Марина Володимирівна, Матросова Вікторія 
Олександрівна, Шматько Наталія Михайлівна, Глізнуца Марина 
Юріївна, Колотюк Олена Іванівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Туристична привабливість регіону як один із 
ключових факторів його конкурентоспроможності"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розглянуті питання значущості та важливості туристської 
привабливості регіону для підвищення його конкурентоспроможності, 
а також виявлені фактори, що впливають на туристичну 
привабливість регіону.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96898  
 

Дата реєстрації авторського права  26.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Кармінська-Бєлоброва Марина Володимирівна, Косенко Андрій 
Васильович, Матросова Вікторія Олександрівна, Долина Ірина 
Володимирівна, Носирєв Олександр Олександрович, Проскурня Олена 
Михайлівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Організаційно-економічні засади управління 
знаннями в туристичному бізнесі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дослідження присвячено розробці методологічних аспектів розвитку 
сфери туристичних пізнавально-знанієвих послуг.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96899  
 

Дата реєстрації авторського права  26.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Каленюк Світлана Олександрівна, Бабій Юлія Борисівна, Мікрюкова 
Катерина Олександрівна, Садова Ганна Юріївна, Рускуліс Лілія 
Володимирівна, Желязкова Вікторія Валеріївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір наукового характеру "Навчально-
методичні матеріали для дисциплін циклу фахових компетентностей 
(для студентів за освітньою програмою Філологія: Прикладна 
лінгвістика)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Навчально-методичні матеріали для дисциплін циклу 
фахових компетентностей (для студентів за освітньою програмою 
Філологія: Прикладна лінгвістика) : Навч.-метод. матеріали. - 
Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2017. - 320 с. 

 

Анотація   

Представлено теоретичний матеріал до дисциплін, що викладаються 
на першому курсі за освітньою програмою "Філологія".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96900  
 

Дата реєстрації авторського права  26.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Каленюк Світлана Олександрівна, Олексюк Олеся Миколаївна, Бабій 
Юлія Борисівна, Садова Ганна Юріївна, Коч Наталя Володимирівна, 
Мікрюкова Катерина Олександрівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір наукового характеру "Методичні 
рекомендації до проведення практик для студентів спеціальностей: 
035.10 Філологія (Прикладна лінгвістика), 6.020303 Філологія 
(Прикладна лінгвістика), 8.02030303 Філологія (Прикладна 
лінгвістика), 6.020303 Філологія* (Мова і література (російська)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Методичні рекомендації до проведення практик (для 
студентів спеціальностей: 035.10 Філологія (Прикладна лінгвістика), 
6.020303 Філологія (Прикладна лінгвістика), 8.02030303 Філологія 
(Прикладна лінгвістика), 6.020303 Філологія* (Мова і література 
(російська)). - Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2017. - 108 с. 

 

Анотація   

Представлено рекомендації щодо проходження соціолінгвістичної 
практики редакторів радіо та телебачення, науково-дослідницької, 
виробничої практики з російської мови, мовленнєвої практики та ін.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96901  
 

Дата реєстрації авторського права  26.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Dimaria (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "З Заходу на Схід"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96902  
 

Дата реєстрації авторського права  26.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Dimaria (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 "Без тебе"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96903  
 

Дата реєстрації авторського права  26.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Dimaria (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 "Марево"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96904  
 

Дата реєстрації авторського права  26.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Корецька Ірина Львівна, Кузьмін Олег Володимирович, Польовик 
Володимир Вікторович, Кравчук Надія Миколаївна, Нєміріч 
Олександра Володимирівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет харчових технологій 

 

Об'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 
рейтингу нових виробів (рекомендації до оцінювання нового харчового 
продукту"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір призначений для визначення рейтингу нових виробів (на прикладі 
рекомендацій до оцінювання нового харчового продукту). При 
проведенні конкурсу, як приклад - фахового, кулінарного, 
дегустаційного оцінювання інноваційних робіт студентів тощо, 
зазвичай оцінювання нових виробів конкурсу комісія починає з 
визначення зовнішніх органолептичних показників виробів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96905  
 

Дата реєстрації авторського права  26.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Осипов Петро Іванович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Методичні 
рекомендації з дисципліни "Стилістика німецької мови"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Складено відповідно до плану та програми з курсу стилістики 
німецької мови й передбачено для опанування на VIII семестрі 
навчання в університеті.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96906  
 

Дата реєстрації авторського права  26.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Румянцева Світлана Степанівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір науково-практичного характеру "Методика 
виявлення ознак, підтвердження та фіксації стану інтоксикації на 
робочому місці"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Сучасні дослідження щодо вживання психоактивних речовин на 
робочих місцях виявили, що виробничий травматизм та виявлення 
станів алкогольного та наркотичного сп'яніння на робочих місцях 
взаємопов'язані.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96907  
 

Дата реєстрації авторського права  26.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Назаренко Михайло Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Ведення електронного реєстру реєстраційних 
справ у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та 
юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96908  
 

Дата реєстрації авторського права  26.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Савенко Наталія Юріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Графічне зображення "Логотип "SAVA web компания"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Складається зі словесних та зображувальних елементів, розміщених на 
чорному та білому фоні. Словесні елементи розташовані у два рядки:  
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"SAVA" виконаний нестандартним шрифтом, з графічно 
стилізованими "А", "V"; "web компания" виконаний стандартним 
напівжирним шрифтом.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96909  
 

Дата реєстрації авторського права  26.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Горецький Олександр Едуардович (Goretskiy)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Скульптура "London hands" ("London")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Скульптура у формі рук, з яких складається назва міста London.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96910  
 

Дата реєстрації авторського права  26.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Горецький Олександр Едуардович (Goretskiy)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Скульптура "Символ міста Львів/LVIV" ("LVIV")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Скульптура у формі рук, з яких складається назса міста LVIV.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96911  
 

Дата реєстрації авторського права  27.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний альбом "Релакс 16 пісень"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До музичного альбому увійшли 16 пісень у виконанні їх автора 
Довжука Василя.  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96912  
 

Дата реєстрації авторського права  27.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Делігіоз Михайло Якимович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник пісень "Поющий полковник - микс" ("Поющий полковник - 
микс")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96913  
 

Дата реєстрації авторського права  27.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Буданов Генри (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник віршів "Жизненная философия романтики"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96914  
 

Дата реєстрації авторського права  27.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Аніщенко 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Концепція 
діяльності центру освіти дорослих"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Викладено основні терміни і поняття, загальні положення, мету й 
завдання діяльності Центру освіти дорослих.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96915  
 

Дата реєстрації авторського права  27.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Аніщенко 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Концепція 
розвитку неформальної освіти дорослих в Україні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Викладено авторську "Концепцію розвитку неформальної освіти 
дорослих в Україні", розроблену на основі напрацювань автора у 
складі робочої групи з розроблення проекту "Концепції розвитку освіти 
дорослих в Україні" (травень-вересень 2019 р.).  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96916  
 

Дата реєстрації авторського права  27.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Калигорський Валерій Йосипович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Малюнок "Культура [споживання]"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір образотворчого мистецтва "Малюнок "Культура [споживання]", 
виражений двома написами.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96917  
 

Дата реєстрації авторського права  27.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Білик Назар Миколайович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Скульптура "ПРОСТІР НАВКОЛО"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Скульптура "ПРОСТІР НАВКОЛО", дата створення 2016 рік, м. Київ. 
Матеріал: метал, полімерні смоли, скловолокно, фарба.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96918  
 

Дата реєстрації авторського права  27.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Білик Назар 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)  Скульптура "Дощ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Скульптура "Дощ", дата створення 2010 рік, м. Київ. Матеріал бронза 
та скло. Висота 190 см.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96919  
 

Дата реєстрації авторського права  27.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Білик Назар 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)  Скульптура "ПРОСТІР НАВКОЛО"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Скульптура "ПРОСТІР НАВКОЛО", дата створення 2019 рік, м. Київ. 
Матеріал: метал, полімерні смоли, фарба.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96920  
 

Дата реєстрації авторського права  27.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Кордзая Натела Ревазівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Основи інтернет-маркетингу. Частина 1"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Основи інтернет-маркетингу. Частина 1 : навчальний 
посібник / Н. Р. Кордзая. - Херсон : Олді-плюс, 2018. - 184 с. 

 

Анотація   

Книга "Основи інтернет-маркетингу. Частина 1" - це навчальний 
посібник.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96921  
 

Дата реєстрації авторського права  27.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Кордзая Натела Ревазівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Основи інтернет-маркетингу. Частина 2"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Основи інтернет-маркетингу. Частина 2 :  навчальний 
посібник / Н. Р. Кордзая. - Херсон : Олді-плюс, 2018. - 164 с. 

 

Анотація   

Книга "Основи інтернет-маркетингу. Частина 2" - це навчальний 
посібник.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96922  
 

Дата реєстрації авторського права  27.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Сахно Людмила Анатоліївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Аудит. Методичні рекомендації до практичних 
занять"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Методичні рекомендації до практичних занять містять вправи, 
розрахункові і тестові завдання, контрольні питання, за допомогою 
яких закріплюється теоретичний матеріал і набуваються практичні 
вміння.  
 

 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 58, 2020 

 

 

198

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96923  
 

Дата реєстрації авторського права  27.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Сахно Людмила Анатоліївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Організація і методика аудиту. Конспект лекцій"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Конспект лекцій дає можливість забезпечення отримання теоретичних 
знань з дисципліни "Організація і методика аудиту".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96924  
 

Дата реєстрації авторського права  27.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Брянцев Олександр Анатолійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Паперова архітектурна слайс-модель 
Catedral de Sevilla" ("Паперовий собор Catedral de Sevilla")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Паперова модель архітектурного напрямку собору Catedral de Sevilla. 
Цей тривимірний об'єкт має близько 1500 елементів, які, 
перетинаючись, утримують один одний.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96925  
 

Дата реєстрації авторського права  27.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Шешукова Ольга Вікторівна, Онищенко 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)  Науковий твір "Анкета-опитувальник "Оцінювання гігієнічних та 
харчових звичок дітей молодшого шкільного віку"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Опитувальник створено з метою виявлення наявності прогалин у 
знаннях дітей щодо основ догляду за порожниною рота, а також 
контролю і закріплення отриманих дитиною знань і вмінь.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96926  
 

Дата реєстрації авторського права  27.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Хижна Ольга Петрівна, Сакалюк Олена Петрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Казкові пригоди рибки Бульки. 
Модульна програма оздоровчо-освітньої роботи з соціальної 
реабілітації дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку 
засобами арт-терапевтичних технологій. Методичні рекомендації" 
("Казкові пригоди рибки Бульки")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Хижна О. П., Сакалюк О. П. Казкові пригоди рибки 
Бульки. Модульна програма оздоровчо-освітньої роботи з соціальної 
реабілітації дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку 
засобами арт-терапевтичних технологій : методичні рекомендації. – 
Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2019. - 122 с. 

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96927  
 

Дата реєстрації авторського права  27.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Дрейс Юрій Олександрович, Лозова Ірина Леонідівна, Педченко 
Євгеній Максимович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмний модуль оцінки негативних 
наслідків від витоку персональних даних"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програмний застосунок призначений для визначення (розрахунку) 
можливого штрафу, що буде виставлено підприємствам та організаціям 
в ЄС у разі порушення Регламенту GDPR, та формування пакета 
рекомендацій для реалізації відповідних заходів безпеки персональних 
даних.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96928  
 

Дата реєстрації авторського права  27.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Носирєв Олександр Олександрович, Кобєлєва Тетяна Олександрівна, 
Ілляшенко Сергій Миколайович, Кармінська-Бєлоброва Марина 
Володимирівна, Глізнуца 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)  Науковий твір "Конкурентні бізнес-перспективи туристичної 
індустрії: економіка, маркетинг, менеджмент"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Метою роботи є визначення ролі та значення туризму в економіці, 
аналіз чинників впливу на розвиток туристичної галузі в Україні, 
аналіз і розвиток теоретико-методологічних уявлень про роль і місце 
туризму в нашій країні на основі виявлення і вивчення тенданцій і 
особливостей його розвитку в умовах сучасного ринку.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96929  
 

Дата реєстрації авторського права  27.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Заславська Ольга Олександрівна, Козаченко Світлана Миколаївна, 
Посвістак Олеся Анатоліївна, Ювсечко Ярослав Володимирович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Соціологія"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Соціологія : Методичні вказівки до виконання контрольної 
роботи для студентів заочної форми навчання / О. О. Заславська,             
С. М. Козаченко, О. А. Посвістяк, Я. В. Ювсечко. - Хмельницький : 
ХНУ, 2013. - 40 с.  

 

Анотація   

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи для студентів 
заочної форми навчання містять завдання для 30 варіантів 
контрольних робіт, методично окреслюють базові елементи кожного 
питання та логічну структуру його підготовки. Студенту 
забезпечується можливість вибору одного з двох запропонованих 
варіантів контрольної роботи відповідно до власних уподобань, 
зацікавленості у вивченні певних явищ соціального життя.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96930  
 

Дата реєстрації авторського права  27.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Купко Ілона Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Буду с тобой"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96931  
 

Дата реєстрації авторського права  27.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Проскурня Олена Михайлівна, Попов Микола Олексійович, Верещак 
Віта Олександрівна, Носирєв Олександр Олександрович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Prospects for the development of tourist business in 
Ukraine"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Аналіз перспектив розвитку туристичних послуг в Україні дозволяє 
представити туристичний регіон як свого роду систему, набір 
пов'язаних між собою елементів: економіки, попиту туристичного 
ринку, інфраструктури, розвитку суспільства, природних об'єктів, 
туристичної привабливості, розвинутої промисловості, політики. 
Метою є дослідження стану туристичного бізнесу України, визначення 
проблем та перспектив розвитку туристичних послуг в нашій країні.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96932  
 

Дата реєстрації авторського права  27.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Смоквіна Ганна Анатоліївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Статистичний аналіз стану та тенденцій інноваційного 
розвитку Одеського регіону"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Смоквіна Г. А. Статистичний аналіз стану та 
тенденцій інноваційного розвитку Одеського регіону / ЕКОНОМІКА, 
ФІНАНСИ, ПРАВО. - 2016. - № 10/2. - С. 4-9. 

 

Анотація   

У статті проведено статистичний аналіз стану та виявлено основні 
тенденції інноваційного розвитку Одеського регіону. Особливу увагу 
приділено аналізу витрат на технологічні інновації, обсягу реалізованої 
інноваційної продукції та іншим показникам розвитку інноваційної 
діяльності підприємств Одеського регіону як фактора економічного 
зростання країни.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96933  
 

Дата реєстрації авторського права  27.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Косенко Андрій Васильович, Маслак Марія Володимирівна, 
Матросова Вікторія Олександрівна, Долина Ірина Володимирівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Організаційно-економічні засади реструктуризації та 
фінансової санації туристичного підприємства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Метою роботи є дослідження організаційно-економічних засад 
реструктуризації та фінансової санації туристичного підприємства на 
різних рівнях ієрархії управління. Актуальність реструктуризації 
туристичного підприємства суттєво підвищується в умовах 
макроекономічних кризових явищ, подолання яких можливе тільки 
при наявності активної інноваційної політики туристичного 
підприємства, розробки інноваційних технологій реструктуризації.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96934  
 

Дата реєстрації авторського права  27.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Максименко Максим Віталійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Малюнок "Сонячні поля"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Малюнок виконаний у формі кола, у якому стилізовано зображені поля 
та сонце жовтого, оранжевого та зеленого кольорів. Малюнок 
символізує схід сонця над зеленими полями.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96935  
 

Дата реєстрації авторського права  27.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Косенко Андрій Васильович, Носирєв Олександр Олександрович, 
Кобєлєва Тетяна Олександрівна, Глізнуца Марина Юріївна, 
Ілляшенко Сергій Миколайович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Інноваційні підходи до управління конфліктами при 
веденні туристичного бізнесу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Метою роботи є формування спеціаліста бізнесу послуг, який 
володітиме сучасними знаннями щодо створення управлінських 
структур і розробки процесів туризму та гостинності, а також умінням і 
навичками приймати ефективні управлінські рішення щодо діяльності 
готелів і туристичних фірм.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96936  
 

Дата реєстрації авторського права  27.03.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "анонімно"  Лопушняк Людмила Іванівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Підручник "Методика роботи з оркестром народних інструментів"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У підручнику описуються поради молодим диригентам: як працювати 
з оркестром, як зберегти стиль, жанр і образ музичного твору. Також у 
творі зібрана історична інформація про українські оркестри, про 
видатних диригентів України та про історію створення органа та 
фортепіано.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  96937  
 
Дата реєстрації авторського права  27.03.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Косенко Андрій Васильович, Долина Ірина Володимирівна, 

Кармінська-Бєлоброва Марина Володимирівна, Гармаш Сергій 
Володимирович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Комерціалізація інтелектуальних технологій на 

підприємствах туристичного бізнесу"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розглядається основна складова інноваційної діяльності туристичного 
підприємства, така як процес комерціалізації інноваційних розробок. 
Метою роботи є розробка організаційних механізмів комерціалізації 
об'єктів інтелектуальної власності, інноваційних в туристичній сфері. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  96938  
 
Дата реєстрації авторського права  27.03.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Довженко Оксана Олександрівна, Погрібний Володимир 

Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчальний посібник "Технічна експлуатація будівель і споруд 

(обстеження, визначення зносу, оцінювання технічного стану, 
надійність, збереження). (Практикум)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Погрібний В. В., Довженко О. О. Технічна 

експлуатація будівель і споруд (обстеження, визначення зносу, 
оцінювання технічного стану, надійність, збереження) : навчальний 
посібник (практикум). - Полтава : ПолтНТУ, 2017. - 226 с. 

 
Анотація   

Висвітлені основні положення з проведення, обстеження, визначення 
фізичного й морального зносу, оцінювання технічного стану, 
відновлення конструкцій (елементів) і збереження будівель і споруд, 
підвищення довговічності й надійності. Наведені сучасні методи 
встановлення експлуатаційної придатності будівель (споруд) та їх 
захисту. Особливу увагу приділено висвітленню практичних питань. 
Навчальний посібник призначений для студентів, які навчаються за 
спеціальністю "Будівництво та цивільна інженерія".  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  96939  
 
Дата реєстрації авторського права  30.03.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єфименко Тетяна Іванівна, Ловінська Людмила Геннадіївна, 

Парасій-Вергуненко Ірина Михайлівна, Коритник Лілія Петрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір "Методичні рекомендації щодо 

розрахунку середньої орієнтовної вартості підготовки за державним 
замовленням одного бакалавра, магістра, аспіранта, докторанта для 
закладів вищої освіти"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розрахунок середньої орієнтовної вартості підготовки одного фахівця 
згідно з цими рекомендаціями призначений для застосування у модельних 
розрахунках розподілу державних видатків на вищу освіту між закладами 
освіти України (на основі формули Міністерства освіти і науки України).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  96940  
 
Дата реєстрації авторського права  30.03.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єфименко Тетяна Іванівна, Ловінська Людмила Геннадіївна, 

Олійник Яна Вікторівна, Кучерява Мар'я 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 "Методичні рекомендації щодо 

заповнення форми звіту про платежі на користь держави"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 У цих Методичних рекомендаціях розглядаються питання розкриття 
інформації у Звіті про платежі на користь держави та представлена 
сама форма Звіту. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  96941  
 
Дата реєстрації авторського права  30.03.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єфименко Тетяна Іванівна, Ловінська Людмила Геннадіївна, 

Олійник Яна Вікторівна, Бондар Тетяна Анатоліївна, Кучерява Мар'я 
Василівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір "Методичні рекомендації зі складання 

звіту про управління"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У цих Методичних рекомендаціях розглядаються питання розкриття 
інформації у Звіті про управління, форма Звіту та порядок його 
заповнення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96942  
 

Дата реєстрації авторського права  30.03.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єфименко Тетяна Іванівна, Ловінська Людмила Геннадіївна, 
Олійник Яна Вікторівна, Бондар Тетяна 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 "Методичні рекомендації щодо 
заповнення форми звіту у розрізі країн міжнародної групи компаній"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У цих Методичних рекомендаціях розглядаються питання розкриття 
інформації у Звіті у розрізі країн міжнародної групи компаній та 
представлена сама форма Звіту.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96943  
 

Дата реєстрації авторського права  30.03.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єфименко Тетяна Іванівна, Ловінська Людмила Геннадіївна, 
Коритник Лілія Петрівна, Парасій-Вергуненко Ірина Михайлівна  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Методичні рекомендації щодо 
планування, обліку витрат та калькулювання собівартості освітніх 
послуг закладами вищої освіти"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Розрахунок собівартості освітніх послуг згідно з цими Методичними 
рекомендаціями призначений для визначення вартості платних 
освітніх послуг за спеціальністю та/або спеціалізацією, формою 
навчання і рівнем освіти та встановлення розміру плати за навчання 
для окремого здобувача освіти.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96944  
 

Дата реєстрації авторського права  30.03.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єфименко Тетяна Іванівна, Ловінська Людмила Геннадіївна, 
Коритник Лілія Петрівна  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Типове положення з планування, 
обліку витрат і калькулювання собівартості наукових досліджень та 
науково-технічних (експериментальних) розробок"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Типове положення встановлює єдині методичні засади планування, 
обліку витрат і калькулювання собівартості нукових досліджень та 
науково-технічних (експериментальних) розробок для встановлення 
економічно обґрунтованої ціни договору та визначення обсягів 
бюджетного фінансування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96945  
 

Дата реєстрації авторського права  30.03.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бісик Сергій Петрович, Давидовський Леонід Сергійович, Арістархов 
Олег Михайлович, Сливінський Олексій Анатолійович, Корбач 
Віктор Григорович, Кондрачуков Сергій Ігорович, Журавський 
Сергій Валентинович, Воронюк Андрій Миколайович, Грібоєдов 
Сергій Михайлович, Кузнєцов Олексій Михайлович, Поронюк Юрій 
Богданович  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Звіт про проведення науково-дослідної роботи 
"Визначення безпечних відстаней віддалення особового складу від 
місця підриву заряду безоболонкової вибухової речовини в 
приміщеннях різного типу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
У звіті про проведення науково-дослідної роботи наведенні дані 
моделювання підриву безоболонкового заряду вибухової речовини в 
приміщенні з використанням числового моделювання та проведені 
розрахунки аналітичним методом.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96946  
 

Дата реєстрації авторського права  30.03.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бісик Сергій Петрович, Давидовський Леонід Сергійович, Арістархов 
Олег Михайлович, Сливінський Олексій Анатолійович, Корбач 
Віктор Григорович  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Методика перевірки протимінної стійкості 
спеціалізованого броньованого автомобіля "Варта"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методика містить перелік показників, що підлягають оцінці, умови та 
порядок проведення випробувань, перелік критеріїв, при яких 
вважається, що зразок пройшов випробування, та перелік основних 
матеріально-технічних засобів, мінімально достатніх для проведення 
випробувань. Крім того наведенні рекомендації по особливостях 
проведення оцінки рівня протимінної стійкості зразків.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96947  
 

Дата реєстрації авторського права  30.03.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Словник "Музичний словничОК (у запитаннях і відповідях) для 
учнів 1-8 класів мистецьких шкіл"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

"Музичний словничОК" стане приємною несподіванкою для учнів 
мистецьких шкіл. На відміну від багатьох музичних словників, 
інформація у ньому розташована не в алфавітному порядку, а за 
віком учня. Викладачі теж знайдуть для себе цікаву інформацію.   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96948  
 

Дата реєстрації авторського права  30.03.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Каталог етикеток для шоколаду"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Каталог являє собою збірку дуже гарних етикеток для шоколаду.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96949  
 

Дата реєстрації авторського права  30.03.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Смідович Леонід Сергійович, Рева Олександр Анатолійович, Кулик 
Юрій Олексійович  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизована система розрахунків за 
телекомунікаційні послуги" ("АСРТП")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для автоматизації обліку телекомунікаційних 
послуг і абонентів фіксованої телефонії та дозволяє вести каталоги 
тарифних планів, послуг і абонентів, обробляти СDR-файли, 
обчислювати вартість послуг, надавати захищений доступ 
користувачам через Web-браузер для управління послугами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96950  
 

Дата реєстрації авторського права  30.03.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Твір наукового характеру "Інституційно-правові механізми 
регулювання зайнятості населення України: стан та шляхи 
реформування"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96951  
 

Дата реєстрації авторського права  30.03.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Твір наукового характеру "Базові принципи інструментарію 
економічної аналітики"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96952  
 

Дата реєстрації авторського права  30.03.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Твір наукового характеру "Сучасні тенденції методології економічної 
науки"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96953  
 

Дата реєстрації авторського права  30.03.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Руженський Максим Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 58, 2020 
 

211 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір наукового характеру "Інноваційні складові соціального 
підприємництва"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96954  
 

Дата реєстрації авторського права  30.03.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Твір наукового характеру "Reasons and socioeconomic consequences of 
labor emigration of the population of Ukraine"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96955  
 

Дата реєстрації авторського права  30.03.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Корнєва Наталя Олександрівна, Данік Наталія Вадимівна, 
Прокопенко Валерія Юріївна, Рудь Інна Юріївна, Гуріна Олена 
Валентинівна, Колеватова Альона Володимирівна, Копитіна 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)  Монографія "Фінансовий механізм управління економікою України 
в умовах глобалізації"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Фінансовий механізм управління економікою 
України в умовах глобалізації : монографія / Н. О. Корнєва, Н. В. Данік, 
В. Ю. Прокопенко та ін. - Миколаїв : Іліон, 2019. - 236 с. 

 
Анотація   

У монографії обґрунтовано теоретичні положення та методичні 
підходи щодо удосконалення фінансово-кредитного механізму 
управління економікою України в умовах глобалізації; 
сформульовано концепцію формування фінансово-кредитного  
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забезпечення розвитку вітчизняного підприємництва; представлено 
модель розвитку вітчизняного страхового ринку в умовах глобалізації 
та інституційне забезпечення його розвитку; систематизовано 
практику імплементації зарубіжного досвіду використання фінансового 
механізму розвитку підприємництва в приватному секторі України; 
визначено фінансові механізми забезпечення регіонального розвитку 
країни. Рекомендовано науковим працівникам, викладачам, фахівцям 
органів державного управління та місцевого самоврядування, підприємцям, 
аспірантам і студентам вищих навчальних закладів економічних 
напрямів підготовки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  96956  
 
Дата реєстрації авторського права  30.03.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Журавльова Лариса Станіславівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Теоретичне обґрунтування та зміст анкети на 

визначення мотивації дітей до навчально-мовленнєвої діяльності"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Формування мотивації писемного мовлення в молодшому шкільному 
віці є важливим завданням початкової освіти. До умов успішного 
оволодіння письмовою діяльністю відносимо: мотивацію, пережитий 
позитивний досвід процесу письма, стан усного мовлення дитини, 
потреби у письмовій діяльності, застосування творчих завдань, які 
допомагають викликати інтерес до даного виду діяльності. Відповідно 
питання анкети складено з урахуванням зазначених умов успішного 
оволодіння письмовою діяльністю в початковій школі.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  96957  
 
Дата реєстрації авторського права  30.03.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Журавльова Лариса Станіславівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Розроблення логокомпетентностей учителів 

початкових класів у межах професійного стандарту"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96958  
 

Дата реєстрації авторського права  30.03.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Графічні зображення 
інтерфейсу та елементів інтерфейсу користувача гри "Champion"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96959  
 

Дата реєстрації авторського права  30.03.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савицька Анна, Богданова Іванна Георгіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір прикладного характеру "Концепция 
международной ярмарки фотоискусства "PHOTO KYIV" 
("Международная ярмарка фотоискусства "PHOTO KYIV")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96960  
 

Дата реєстрації авторського права  30.03.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Синопсис суспільно-політичного телевізійного ток-шоу "МІНСЬК-3" 
("Синопсис суспільно-політичного телевізійного ток-шоу 
"ФОРМУЛА МІНСЬКА")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
У мінській телестудії в прямому ефірі дві опонуючі групи - українська 
та російська, доносять свій погляд на важливі події в Україні та РФ в 
2013-2020 роках, які зумовили військовий конфлікт на сході України 
та анексію республіки Крим. В результаті ток-шоу телеглядачі Росії 
та Білорусі відкриють для себе невідомі сторінки конфлікту на сході 
України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96961  
 

Дата реєстрації авторського права  30.03.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Графічне зображення "Зображення логотипу "UkrAgroFeed"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96962  
 

Дата реєстрації авторського права  30.03.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Казачинський Олександр Михайлович, Казачинський Василь 
Михайлович, Казачинський Антон Васильович  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Архитектура 
компьютерной программы "АСТЕРОИД" для контроля и управления 
электрическими аппаратами"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі викладено   правила  взаємодії окремих частин програмного 
забезпечення для дистанційного контролю і управління за допомогою 
мереж стільникового зв'язку віддаленими об'єктами (електричними 
шафами управління вуличного освітлення, а також управління 
іншими електричними апаратами).  
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96963  
 

Дата реєстрації авторського права  30.03.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Уманець Ольга Юріївна, Селюніна Зоя Володимирівна, Черняков 
Дмитро Олександрович, Москаленко Юрій Олександрович, Ткаченко 
Павло Валентинович, Ніточко Марія Іванівна, Плющ Сергій 
Олександрович, Бахтіарова Людмила Іванівна, Королєсова Дарія 
Дмитрівна  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Звіт про науково-дослідну роботу  "Збереження 
популяцій видів рослин та тварин, які занесені до Червоної книги 
України, в умовах Чорноморського біосферного заповідника та 
прилеглих територій"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Охорона видової рiзноманiтностi i генофонду живої природи - одне з 
найголовніших завдань, що стоять перед Чорноморським біосферним 
заповідником. Різноманітність природних умов, ландшафтів та 
бiотопiв Чорноморського заповідника зумовлює високий рівень 
видового багатства, цiннiсть гено- i ценофонду природних комплексів 
його території. Ряд мешканців заповідних ділянок охороняється на 
національному та міжнародному рівні. 
   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96964  
 

Дата реєстрації авторського права  30.03.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Максим'як Святослав Андрійович, Ліхота Олесь Ігорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Демократія"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Опис гри "Демократія". Це життєва динамічна гра, в якій диктатор 
усіма способами намагатиметься захопити владу, перетягуючи чесних 
людей на свою сторону, а чесні люди з усіх сил намагаються не дати 
йому це зробити.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96965  
 

Дата реєстрації авторського права  30.03.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Система показників результативності маркетингу 
підприємств роздрібної торгівлі"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропонована система показників побудована за логікою піраміди 
результативності з урахуванням комплексу цільових орієнтирів в 
аспекті реалізації концепції соціальної відповідальності бізнесу. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96966  
 

Дата реєстрації авторського права  30.03.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Збірка оповідань "Маски Арагона"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96967  
 

Дата реєстрації авторського права  30.03.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Стаття "Детермінанти розвитку світової економіки та готовність 
України до глобальних викликів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ткаліч Т. І. Детермінанти розвитку світової 
економіки та готовність України до глобальних викликів // Проблеми 
системного підходу в економіці. - 2019. - Випуск 6 (74), частина 1. -           
С. 62-67. 

 
Анотація   

У статті досліджуються зміни та тенденції у методиці та індикаторах 
визначення рівня економічного розвитку країн у зв'язку із  
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трансформацією світової економіки, готовність України до зміни  
основних факторів виробництва у ХХІ сторіччі. Визначено, що для 
якісних змін, які б відповідали рівню розвитку економічно розвинутих 
країн та сприяли підвищенню глобального інноваційного індексу, 
Україна не має відповідних капітальних інвестицій, спрямованих на 
наукові дослідження, розвиток ІТ-технологій, роботизацію виробничого 
процесу у традиційних галузях у зв'язку зі світовою тенденцією до 
вивільнення низькокваліфікованої робочої сили.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  96968  
 
Дата реєстрації авторського права  30.03.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Номерчук Ольга Іванівна, Кучерова Ірина 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 "Поліцейські Полісся"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  96969  
 
Дата реєстрації авторського права  30.03.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Султанова Наталя Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Наукова стаття "Розвиток мережі соціальних інститутів державного 

утримання та виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, в Україні (кінець 80-х - 90-ті роки ХХ століття)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Султанова Н. В. Розвиток мережі соціальних 

інститутів державного утримання та виховання дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, в Україні (кінець 80-х - 90-ті 
роки ХХ століття) // Молодий вчений. - 2018. - № 1 (53). - С. 382-386. 

 
Анотація   

У статті розглядаються тенденції розвитку мережі інституційних 
закладів державного утримання й виховання дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, в Україні у період з кінця 80-х - 
впродовж 90-х рр. ХХ століття. Визначено концептуальні засади 
соціального виховання дітей в інтернатних закладах освіти. 
Обґрунтовано створення дитячих будинків сімейного типу як 
альтернативної форми державного утримання дітей.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  96970  
 
Дата реєстрації авторського права  30.03.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Музика Олександр Леонідович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір публіцистичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "ТетраГРАЙ від TaleAR" ("ТетраГРАЙ")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Опис авторської гри, метою якої є розвиток комбінаторних навичок. 
Фігурки, які використовуються у грі ТетраГРАЙ - це 7 фігур 
Тетраміно + 1 квадратний елемент.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  96971  
 
Дата реєстрації авторського права  30.03.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мятига Олена Миколаївна, Улаєва Лариса Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Методичні рекомендації для викладачів фізичного 

виховання НФаУ "Організація занять з фізичного виховання для 
студентів з відхиленням у стані здоров'я"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Мятига О. М. Організація занять з фізичного 

виховання для студентів з відхиленням у стані здоров'я : метод. рек. 
для викладачів фізичного виховання / О. М. Мятига, Л. О. Улаєва. - Х. : 
НФаУ, 2020. - 63 с. 

 
Анотація   

У методичних рекомендаціях наведено основні методики лікувальної 
фізичної культури при захворюваннях серцево-судинної, дихальної, 
травної систем організму, опорно-рухового апарату та органів зору. 
Призначено для викладачів фізичного виховання у закладах вищої 
освіти, а також для самостійної роботи студентів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96972  
 

Дата реєстрації авторського права  30.03.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хомяк Павло Юрійович  
 
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 "Прецедент"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Інформаційно-правова система "Прецедент" 2.0 - це база Законодавства 
України, актуальних судових рішень та рішень Вищої Ради Правосуддя 
(з правовими висновками), а також рішень Європейського суду з прав 
людини та Європейського суду справедливості.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96973  
 

Дата реєстрації авторського права  31.03.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дядечко Олександр Давидович  
 
Повне ім'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 "Герб Зачепилівського району"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

На малюнку зображений у синьому полі срібний лелека з 
розпростертими крилами та золотим колосом, покладеним навкіс на 
нижню частину птаха, щит увінчано золотим сонцем, що сходить, і 
обрамлено вінком із зелених соснових гілок та пшеничних колосків, 
обвитих пурпуровою стрічкою.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96974  
 

Дата реєстрації авторського права  31.03.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Наукова стаття "Напрями активізації інноваційної діяльності в 
Україні"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір присвячено аналізу інноваційної діяльності в Україні, 
виявленню перспективних напрямків активізації інноваційної  
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діяльності, вивченню досвіду успішних країн стосовно побудови 
інноваційної моделі економіки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  96975  
 
Дата реєстрації авторського права  31.03.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яценко Ольга Миколаївна, Горбунов Микола Петрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Наукова стаття "Інвестиції в людський капітал як ефективна 

стратегія сучасних компаній-лідерів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір присвячено аналізу сутності поняття "людський капітал" з 
позиції інвестиційного підходу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  96976  
 
Дата реєстрації авторського права  31.03.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горбунов Микола Петрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Наукова стаття "Качество сервиса сложной техники как фактор её 

конкурентоспособности. Принципы достижения высокого качества"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір присвячено аналізу важливості сервісу, зокрема сервісу складної 
техніки, для споживача, а також для економіки держави в цілому.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  96977  
 
Дата реєстрації авторського права  31.03.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яценко Ольга Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Наукова стаття "Лідерські якості в структурі складових 

компетентностей менеджерів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  96978  
 
Дата реєстрації авторського права  31.03.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яценко Ольга Миколаївна, Горбунов Микола Петрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Наукова монографія "Формування лідерських якостей майбутніх 

менеджерів у процесі професійної підготовки"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Яценко О. М., Горбунов М. П. Формування 

лідерських якостей майбутніх менеджерів у процесі професійної 
підготовки : монографія / О. М. Яценко, М. П. Горбунов. - Харків, 
2018. - 250 с. 

 
Анотація   

Твір присвячено аналізу закордонного та вітчизняного досвіду 
підготовки фахівців з менеджменту.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  96979  
 
Дата реєстрації авторського права  31.03.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дніпровська Тетяна Володимирівна, Коноваленко Олександр 

Дмитрович  
 
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)  Навчальний посібник "Короткий українсько-англійський тлумачний 

словник з експертизи та страхування на транспорті"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Дніпровська Т. В., Коноваленко О. Д. Короткий 

українсько-англійський тлумачний словник з експертизи та страхування 
на транспорті : Навч. посіб. - Харків : Видавництво "Точка", 2018. - 118 с. 

 
 
Анотація   

Посібник є системним, нормативним тлумачним словником, у якому 
наведені основні терміни, що представляють загальнонаукову, 
міжгалузеву термінологію.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96980  
 

Дата реєстрації авторського права  31.03.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Воробйов Віктор Васильович, Киба Станіслав Петрович, 
Коноваленко Олександр 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)  Навчальний посібник "Теоретична механіка. Кінематика та 
кінетика"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Воробйов В. В., Киба С. П., Коноваленко О. Д. 
Теоретична механіка. Кінематика та кінетика : навчальний посібник. - 
Кременчук : КрНУ, 2014. - 156 с. 

 
Анотація   

Навчальний посібник з теоретичної механіки складається з двох 
частин: кінематика та кінетика.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96981  
 

Дата реєстрації авторського права  31.03.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гриньова Марина Вікторівна, Оніпко Валентина Володимирівна, 
Купріян Катерина Василівна  

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

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

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Формування дослідницьких 
компетентностей учнів під час екскурсій із біології"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Гриньова М. В. Формування дослідницьких 
компетентностей учнів під час екскурсій із біології : навч.-метод. 
посіб. / Гриньова М. В., Оніпко В. В., Купріян К. В. / За заг. ред. проф. 
Гриньової М. В. - Полтава : ПП "Астрая", 2019. -373 с. 

 
Анотація   

Матеріали практикумів, надані у посібнику, базуються на циклі 
екскурсій, які охоплюють різноманітні біологічні об'єкти.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96982  
 

Дата реєстрації авторського права  31.03.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Монографія "Гуманістичні відносини молодших школярів: сутність, 
досвід, закономірності"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Бужина Ірина В'ячеславівна. Гуманістичні 
відносини молодших школярів: сутність, досвід, закономірності / 
Південноукраїнський державний педагогічний університет імені              
К. Д. Ушинського. - Одеса : Маяк, 2001. - 182 с. 

 
Анотація   

Монографія являє собою теоретико-експериментальне дослідження, в 
якому розглядається сутність гуманістичних відносин, колективні 
відносини як умова формування гуманістичних відносин школярів, 
гуманістична вихованість і її діагностика.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96983  
 

Дата реєстрації авторського права  31.03.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткачук Віра Петрівна, Степанюк Світлана Іванівна, Грабовський 
Юрій Антонович  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір науково-методичного характеру "Нові 
технології у фізичному вихованні. Методичні матеріали"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Предметом вивчення навчальної дисципліни є знання щодо нових 
технологій у навчально-виховному процесі фізичного виховання. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96984  
 

Дата реєстрації авторського права  31.03.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Постіл Степан Дмитрович, Козак Наталія Степанівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Інтегративність системного підходу в освітньому 
процесі"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Постіл С. Д., Козак Н. С. Інтегративність системного 
підходу в освітньому процесі // Фізико-математична освіта. - 2017. - 
Випуск 1 (11). - С. 84-88. 

 
Анотація   

Проаналізовано складові освітнього процесу вищої школи, його 
властивості.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96985  
 

Дата реєстрації авторського права  31.03.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Монографія "Релігійний туризм в Україні: стан, потенціал, 
перспективи"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Проаналізовано проблеми релігійного туризму в Україні, культурних 
об'єктів паломників, охарактеризовано конфесійні вияви 
паломництва.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96986  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Власенко Елеонора Анатоліївна, Стотика Ірина Георгіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Письмовий твір "Практикум до самостійної роботи з дисципліни 
"Психологія музичної діяльності. Музична психологія"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Видання є методичними рекомендаціями, які призначені для 
вивчення музичної психології.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96987  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шумицька Галина Василівна, Гнаткович Тетяна Дмитрівна, 
Ківеждій Олеся Василівна, Лукач Андріанна Юліївна, Борисова Єва 
Елемирівна  

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

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

твору (творів)  Підручник "Українська мова" підручник для 7 класу з навчанням 
угорською мовою закладів загальної середньої освіти (з 
аудіосупроводом)   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96988  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бабич Надія Денисівна (псевдонім), Фонарюк Тетяна Іванівна, 
Морараш Анжела Костянтинівна  

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

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

твору (творів)  Підручник "Українська мова" підручник для 7 класу з навчанням 
румунською мовою закладів загальної середньої освіти (з 
аудіосупроводом)   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96989  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Леонов Юрій Миколайович, Леонова Поліна Євгеніївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Something Like Heroes"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Комп'ютерна програма для роботи стратегічної відеогри з елементами 
рольової гри, яка дозволяє багатьом гравцям одночасно керувати 
арміями вигаданих істот.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96990  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Критерії інтегральної оцінки антиоксидантного 
стану печінки у процесі корекції негативного впливу свинцю"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропоновано використовувати інтегральні коефіцієнти, значення 
яких ґрунтується на співвідношенні показників процесів 
вільнорадикального окиснення ліпідів та антиоксидантного захисту, 
методи визначення яких доступні і нескладні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96991  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Малюнок "KING STARS корона"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Малюнок виконаний в класичному стилі і містить зображення 
корони, що символізує стабільність і поважність, і напис на англійській 
мові.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96992  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Малюнок "КING STARS зірка"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Малюнок виконаний в класичному стилі і містить зображення зірки, 
що символізує рух в безкінечність, і напис на англійській мові. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96993  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Городник Любов 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 "17/43"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Виконано в техніці печворк, з матеріалів фетр та фатин, у червоних та 
чорних тонах. Розмір 212,5 см на 408 см.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96994  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2020  
 
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 "Клинико-патоморфологическая классификация 
периодонтитов"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  96995  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2020  
 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 58, 2020 
 

228 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Наукова стаття "Методика формування фахової компетентності 
майбутніх учителів музичного мистецтва"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ашихміна Н. В. Методика формування фахової 
компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва // Наукові 
записки. Психолого-педагогічні науки. - 2019. - № 1. - С. 96-102. 

 
Анотація   

У статті розглянута проблема формування фахової компетентності 
студентів мистецько-педагогічних вишів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  96996  
 
Дата реєстрації авторського права  01.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дугельна Тетяна Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, усний твір, 

ілюстрація, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка творів наукового характеру з ілюстраціями "Авторский 

онлайн курс Татьяны Дугельной "Нумерология Духовного ТАРО. 
Матрица Тела Света"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пропонований твір є навчальним курсом з нумерології на основі 
духовної системи Арканів Таро. Це авторський підхід до трактування 
значення дати народження людини через енергії Космічних Законів, 
якими є Аркани Таро. На даному курсі навчаються будувати 
нумерологічну Матрицю Тіла Світла людини. Твір включає 
тринадцять відеоуроків з практиками і медитаціями.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  96997  
 
Дата реєстрації авторського права  01.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дугельна Тетяна Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, усний твір, 

ілюстрація, складений твір  
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Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка творів наукового характеру з ілюстраціями "Семидневный 

онлайн марафон Татьяны Дугельной "Сила любви к себе"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір є навчальним курсом, створеним для того, щоб людина 
навчилась любити й цінувати саму себе. Саме відчуття любові до себе 
формує уміння з повагою і  любов'ю ставитися до інших людей. За 
допомогою авторських методик люди навчаються створювати Поле 
Любові як всередині себе, так і в навколишньому світі. Твір включає 
вісім відеоуроків з практиками і медитаціями.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  96998  
 
Дата реєстрації авторського права  01.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дугельна Тетяна Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, усний твір, 

ілюстрація, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка творів наукового характеру з ілюстраціями "Сборник 

авторских вебинаров Татьяны Дугельной "ЖЕНЩИНА, наполненная 
любовью"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пропонований твір є збіркою навчальних відеотренінгів для жінок, 
які спрямовано на формування у них вміння бути здоровими та 
щасливими, будувати стосунки у сім'ї, боротись зі страхами та 
невпевненістю у собі, створювати Поле Любові у своєму житті. Твір 
включає двадцять один вебінар.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  96999  
 
Дата реєстрації авторського права  01.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мерзляк Аркадій Григорович, Полонський Віталій Борисович, Якір 

Михайло Семенович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  "Алгебра" підручник для 7 класу закладів загальної середньої освіти   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник для 7-х класів містить великий і різноманітний 
дидактичний матеріал, викладений на високому науково- 
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методичному рівні. Усі завдання диференційовано за рівнем 
складності: є прості й середні за складністю вправи, завдання 
підвищеної складності, що відповідають високому рівню навчальних 
досягнень, а також задачі для математичних гуртків і факультативів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97000  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мерзляк Аркадій Григорович, Полонський Віталій Борисович, Якір 
Михайло Семенович  

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

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

твору (творів)  "Геометрія" підручник для 7 класу закладів загальної середньої 
освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчальний матеріал у підручнику для 7-х класів викладено на 
високому науково-методичному рівні. Виклад теоретичного матеріалу 
завершується належною кількістю прикладів розв'язування задач. 
Наведені записи можна розглядати як один із можливих зразків 
оформлення розв'язання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97001  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний твір з ілюстраціями "НаголосИ нАголоси!"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Гра складається з 65 карт, на яких згруповано слова з "Переліку слів 
із нормативним наголосом" та правил гри. Кожна карта створена з 
використанням принципів ейдетики і мнемотехніки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97002  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Князька Лілія Антонівна, Дяченко Сергій Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Проблеми соціального захисту та безпеки 
внутрішньо переміщених осіб"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Князька Л. А., Дяченко С. В. Проблеми соціального 
захисту та безпеки внутрішньо переміщених осіб // Науково-
практичний журнал "Ірпінський юридичний часопис" : Серія Право, 
Випуск 2, 2019. - С. 133.   

 
Анотація   

У статті досліджується питання соціального захисту внутрішньо 
переміщених осіб. Звертається увага на їхню безпеку в сучасних 
реаліях. Визначається поняття внутрішньо переміщених осіб. 
Виділяються проблеми, з якими ці особи можуть зіткнутися в умовах 
сьогодення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97003  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Дисертація "Адміністративно-правове регулювання в галузі 
соціального захисту населення"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Здійснено аналіз поняття "соціальний захист". Встановлено, що 
суб'єктами адміністративно-правового впливу у сфері соціального 
захисту виступають, перш за все, органи виконавчої влади, які є 
складовою державного апарату, оскільки їм властиві риси, характерні 
для будь-якого державного органу. Доведено доцільність доповнення 
наукового розуміння соціальної політики положенням про її 
двовекторне спрямування, що полягає у поєднанні соціального 
розвитку та соціального захисту.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97004  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гребенчук Євгенія Сергіївна, Зибіна Катерина Вікторівна  
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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 "Банк обдарованності"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97005  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Науково-практичний твір "Образовательная програма ASCIS"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Науково-практичний твір "Образовательная програма ASCIS" 
передбачає розвиток/навчання дітей в різні вікові періоди,  
починаючи з пренатального, ґрунтуючись на інноваційній             
технології "ASCIS".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97006  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "HarmixTM - software for harmonious 
combination of video and music"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97007  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Сценарій короткометражного фільму "Ідол"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Літня жінка, глибоко страждаючи від самотності і радіючи будь-
якому спілкуванню, стає жертвою ошуканців - хлопця й дівчини, які 
видали себе за журналістів. Але її щирість і незахищеність зупиняють 
дівчину, змушують її піти проти жорстокого напарника та зробити 
вчинок заради справедливості з ризиком для життя.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97008  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковалевська Анастасія Володимирівна, Кемарська Тамара 
Георгіївна, Сазикіна Тетяна Павлівна, Романенко Тетяна Іванівна, 
Маєв Андрій Петрович, Стойкова Галина Георгіївна, Колісніченко 
Наталя Миколаївна, Петров Ігор Леонідович  

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

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

твору (творів)  Літературний твір "Методична розробка "Business correspondence 
(English language)/Ділове листування /(англійська мова)"    

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Матеріали методичної розробки складаються з кліше та зразків 
ділових листів з бізнес-тематики і містять 5 теоретичних підрозділів, 
кожен з яких висвітлює окрему групу листів. Матеріали 
рекомендовані для навчання здобувачами вищої освіти за освітнім 
ступенем бакалавра, магістра за спеціальністю 28 "Публічне 
управління та адміністрування" галузі 281 Публічне управління та 
адміністрування" та спеціальністю 073 "Менеджмент" у галузі знань 
07 "Менеджмент", та всім бажаючим удосконалити свої знання 
англійської мови.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97009  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Наукова стаття "Формування креативного людського потенціалу в 
умовах постіндустріальної економіки"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Поснова Т. В. Формування креативного людського 
потенціалу в умовах постіндустріальної економіки / Міжнародний 
науково-практичний журнал "Економіка і Держава". - № 4, 2018. - С. 83. 

 
Анотація   

Статтю присвячено визначенню сутності та особливостей формування 
креативного людського потенціалу в умовах постіндустріальної 
економіки. У статті розкриваються закономірності формування та 
розширеного відтворення креативного людського потенціалу та 
розглянуті показники, які слід покласти в основу його виявлення і 
вивчення, а саме індекс високих технологій, індекс іновацій, індекс 
таланту, глобальний індекс креативності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97010  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Кіносценарій "Зелені Свята"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

1927 рік, початок розкуркулення в Україні. Святкова вечеря, до сім'ї 
вторгаються активісти. Один з них прийшов з власними цілями, 
родина постає перед тяжким вибором.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97011  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Морозов Дмитро Ігорович, Антоненко Артем 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 "БюджетСофт"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97012  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Легеза Дар'я Георгіївна, Куліш Тетяна Володимирівна, Власюк Юлія 
Олександрівна, Терновський Володимир Олександрович  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Логістика: практикум з плодоовочівництва"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У навчальному посібнику розглянуто сучасні методи дослідження 
логістичних процесів на прикладі галузі плодоовочівництва. 
Практичні завдання представляють підходи до управлінння 
матеріальними потоками з урахуванням  особливостей аграрного 
виробництва, а також розкривають функціональні завдання 
логістики постачання, виробництва, зберігання, складування та 
транспортування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97013  
 

Дата реєстрації авторського права  01.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Приходько Ілона Мирославівна, Чорна Ольга Олександрівна, Кулик 
Катерина Олександрівна, Христова Ольга Федорівна  

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

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

твору (творів)  Наукова стаття "Pedagogical conditions of forming the professional 
image of the future teacher at the higher education institution"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті розглядаються умови, за яких відбувається формування 
іміджу майбутніх викладачів вищих навчальних закладів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97014  
 

Дата реєстрації авторського права  02.04.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Твір наукового характеру "Інтелектуальна інформаційно-аналітична 
технологія для підвищення якості програмного забезпечення шляхом 
оцінювання достатності інформації на ранніх етапах життєвого 
циклу"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Інтелектуальна інформаційно-аналітична технологія для підвищення 
якості програмного забезпечення виконує автоматичне оцінювання та 
забезпечує підвищення рівня достатності інформації вимог для 
визначення характеристик якості, за рахунок чого зменшується 
розрив у знаннях про якість програмного забезпечення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97015  
 

Дата реєстрації авторського права  02.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Веб-орієнтована інформаційно-аналітична 
система оцінювання достатності інформації у специфікаціях вимог до 
програмного забезпечення"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма реалізована у вигляді веб-орієнтованого 
програмного забезпечення з безкоштовним онлайн-доступом 
(https://olp-project.herokuapp.com/).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97016  
 

Дата реєстрації авторського права  02.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Думашева Олена Валеріївна  
 
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)  Опис правил настільної гри "Мост или парк"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Перед тобою 39 карток в кожній по три пари слів. В ході гри слід 
озвучити кожну з пар. Головне питання всієї гри: "Що є більш 
прийнятним?". Гравці по черзі витягують картку і всі відповідають. 
Упродовж всієї гри можна взяти одне "вето".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97017  
 

Дата реєстрації авторського права  02.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іваницька Яна 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)  П'єса в двох актах "ФАИНА (страницы из жизни Фаины Раневской)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97018  
 

Дата реєстрації авторського права  02.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

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

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97019  
 

Дата реєстрації авторського права  02.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Піскарьова-Лєснікова Тетяна Анатоліївна (Тетяна Піскарьова)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Синопсис програми "Київська хвиля"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97020  
 

Дата реєстрації авторського права  02.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, складений твір, 
усний твір, ілюстрація  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів наукового характеру з ілюстраціями "Семидневный 
онлайн марафон Татьяны Дугельной "Формула уверенности в себе"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір є навчальним курсом, який допомагає людині розібратись з 
феноменом невпевненості у собі, побороти сумніви та страхи, здобути 
впевненість у собі та підвищити самооцінку. В межах курсу застосовуються 
духовні практики, які спрямовують людину на шлях пізнання себе і 
трансформації свого світогляду. Твір включає вісім відеоуроків з 
практиками і медитаціями.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97021  
 

Дата реєстрації авторського права  02.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, складений твір, 
усний твір, ілюстрація  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів наукового характеру з ілюстраціями "Серия онлайн 
мастер-классов Татьяны Дугельной "ЛЮБИ, МЕЧТАЙ, 
ДЕЙСТВУЙ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пропонований твір є навчальним курсом, на якому автор навчає 
своїй власній методиці здійснення мрій. За допомогою авторських  
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практик та медитацій, творчого підходу та знання нумерології  
людина зможе запланувати та здійснити свої бажання і мрії у всіх 
сферах свого життя. Твір включає три вебінари з практиками і 
медитаціями. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97022  
 

Дата реєстрації авторського права  02.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Электронная 
книга "МАТРИЦА ТЕЛА СВЕТА. Нумерология духовного ТАРО"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пропонований твір є науково-популярним, висвітлює авторський 
метод вивчення дати народження людини через символізм 
нумерології та Арканів Таро. У даному творі описано спосіб 
самопізнання людини через вивчення своєї Матриці Тіла Світла              
на основі енергій Космічних Законів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97023  
 

Дата реєстрації авторського права  02.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, складений твір, 
усний твір, ілюстрація  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів наукового характеру з ілюстраціями "Семидневный 
онлайн марафон Татьяны Дугельной "Сакральный элемент красоты 
и молодости"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пропонований твір є навчальним курсом, який дозволяє жінці 
усвідомити свою істинну природу та гармонізувати свій внутрішній 
стан, щоб бути успішною та здоровою. На даному курсі жінки 
вивчають свої основні ролі, які стають основою їх щасливого 
особистого життя. Твір включає вісім відеоуроків з практиками і 
медитаціями.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97024  
 

Дата реєстрації авторського права  02.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, складений твір, 
усний твір, ілюстрація  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів наукового характеру з ілюстраціями "Онлайн курс 
Татьяны Дугельной "Активация любви к себе. Уроки прощения и 
благодарности"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пропонований твір є навчальним курсом, який дозволяє людині 
навчитись авторській методиці прощення через вміння працювати з 
минулим та бути вдячним за всі ситуації у житті. У межах курсу 
застосовані технології, які автор описала у своїй книзі "Запрети себе 
обиды. Начни прощение с себя". Твір включає п'ятдесят відеоуроків з 
практиками і медитаціями.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97025  
 

Дата реєстрації авторського права  02.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, складений твір, 
усний твір, ілюстрація  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів наукового характеру з ілюстраціями "Онлайн курс 
Татьяны Дугельной "Изобилие. Процветание. Достаток"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пропонований твір є навчальним курсом, який дозволяє допомогти 
людині усвідомити роль грошей у житті на прикладі енергії. На курсі 
вивчаються правила ведення сімейного бюджету, правила 
планування та досягнення цілей. Він спрямований на виховання 
фінансової зрілості людини. Твір включає двадцять один відеоурок з 
практиками і медитаціями.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97026  
 

Дата реєстрації авторського права  02.04.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, складений твір, 
усний твір, ілюстрація  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів наукового характеру з ілюстраціями "Онлайн курс 
Татьяны Дугельной "Истоки женского здоровья"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пропонований твір є навчальним курсом, який дозволяє методами 
психології творчості збагатити жінку суттєвими даними в теоретичному 
та емпіричному ракурсах і створити умови для визначення нею 
оптимального напрямку для її подальшого духовного розвитку на 
основі усвідомлення причин її хвороб. Твір включає двадцять два 
відеоуроки з практиками і медитаціями.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  97027  
 
Дата реєстрації авторського права  02.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чорна Ольга Олександрівна, Приходько Ілона Мирославівна, Кулик 

Катерина Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Наукова стаття "Зміст навчання англійської мови в початковій 

школі"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті розкрито зміст навчання, що полягає у формуванні в учнів 
комунікативної  компетенції, тобто здатності правильно 
використовувати мову в різних ситуаціях спілкування, спираючись 
на модель іншомовної комунікативної компетенції.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  97028  
 
Дата реєстрації авторського права  02.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Панченко Галина Павлівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Теорія і практика 

голосотворення"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Мета даного навчально-методичного посібника полягає в 
ознайомленні студентів з теоретичними знаннями з питань загальної 
теорії співу та методичними прийомами розвитку співацького голосу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  97029  
 
Дата реєстрації авторського права  02.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лебедь Регіна Клеменсівна, Слободяна Ірина Адольфівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Підручник "Польська мова та читання" підручник для 3 класу з 

навчанням польською мовою закладів загальної середньої освіти (у 2-
х частинах)   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник для навчання грамоти. Багатий методичний і дидактичний 
матеріал допоможе зробити уроки цікавими та насиченими. Вміщені у 
ньому завдання сприятимуть формуванню в учнів навичок письма, 
читання, розвиватимуть пізнавальні здібності учнів. Підручник 
відповідає новій програмі Міністерства освіти і науки та Державному 
стандартові початкової загальної освіти. Для учнів третього класу, 
вчителів початкових класів, а також батьків.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  97030  
 
Дата реєстрації авторського права  02.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нєвзорова 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 "Принципи діяльності міжнародного нотаріату"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Автором визначено поняття принципу та принципу нотаріальної 
діяльності. Проаналізовано думки вчених-теоретиків та нормативні 
джерела стосовно тлумачення цих понять.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97031  
 

Дата реєстрації авторського права  02.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нєвзорова 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 "Сутність деонтологічних засад діяльності нотаріуса"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті визначено сутність деонтологічних засад діяльності 
нотаріуса, а також виявлені особливості, які впливають на професійну 
та особисту сферу діяльності та життя нотаріуса.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97032  
 

Дата реєстрації авторського права  02.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лотор-Пердук Олена Карлівна, Пердук Янош Бейлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Підручник "Угорська мова та читання" підручник для 3 класу з 
навчанням угорською мовою закладів загальної середньої освіти                 
(у 2-х частинах)   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник для навчання грамоти. Багатий методичний і дидактичний 
матеріал допоможе зробити уроки цікавими та насиченими. Вміщені у 
ньому завдання сприятимуть формуванню в учнів навичок письма, 
читання, розвиватимуть пізнавальні здібності учнів. Підручник 
відповідає новій програмі Міністерства освіти і науки та Державному 
стандартові початкової загальної освіти. Для учнів третього класу, 
вчителів початкових класів, а також батьків.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97033  
 

Дата реєстрації авторського права  02.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Підварко Тетяна Олексіївна  
 
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 "Виконавська 
самостійність студента: етапи, умови, прийоми та форми розвитку. 
Методичні рекомендації для забезпечення самостійної роботи з 
дисципліни "основний музичний інструмент" студентів першого 
рівня вищої освіти за спеціальністю 014.13 Середня освіта (Музичне 
мистецтво)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У методичних рекомендаціях запропоновано загальні принципи 
роботи над музичним твором, методику інтерпретаційного аналізу 
музичного твору, прийоми заучування музичного твору напам'ять, 
алгоритми самостійної роботи над музичним матеріалом.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  97034  
 
Дата реєстрації авторського права  02.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пілігач Олена Георгіївна, Істратій Маргарита Лук'янівна, Міхалчан 

Марія Андріянівна  
 
Повне ім'я або 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 "Румунська мова та читання" підручник для 3 класу з 

навчанням румунською мовою закладів загальної середньої освіти (у 
2-х частинах)   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник для навчання грамоти. Багатий методичний і дидактичний 
матеріал допоможе зробити уроки цікавими та насиченими. Вміщені у 
ньому завдання сприятимуть формуванню в учнів навичок письма, 
читання, розвиватимуть пізнавальні здібності учнів. Підручник 
відповідає новій програмі Міністерства освіти і науки та Державному 
стандартові початкової загальної освіти. Для учнів третього класу, 
вчителів початкових класів, а також батьків.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  97035  
 
Дата реєстрації авторського права  02.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білецька Марина Валентинівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Пізнання 

музичних здібностей старших підлітків у процесі педагогічного 
спілкування. Методичні рекомендації"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У методичних рекомендаціях розроблена методика виявлення рівнів 
розуміння вчителем музичних здібностей учнів, яка може бути 
використана для діагностик рівня сформованих у вчителів (студентів-
практикантів) уявлень і понять про музичні здібності учня та його 
особистості в цілому.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97036  
 

Дата реєстрації авторського права  02.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тушніцка Надія Михайлівна, Пилип Мар'яна Богданівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Підручник "Українська мова" підручник для 7 класу з навчанням 
польською мовою закладів загальної середньої освіти (з 
аудіосупроводом)   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник написаний відповідно до вимог чинної програми. 
Запропоновані вправи спрямовані на формування мовленнєвих, 
мовних, інтелектуальних і творчих умінь. Теоретичний матеріал у 
параграфах подано із зазначенням ключових понять, а деякі відомості 
оформлено у вигляді таблиць і схем, що полегшує сприйняття, 
опрацювання та запам'ятовування інформації.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97037  
 

Дата реєстрації авторського права  02.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Підручник "Українська мова та читання" підручник для 3 класу з 
навчанням румунською мовою закладів загальної середньої освіти (у 
2-х частинах, з аудіосупроводом)   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  97038  
 
Дата реєстрації авторського права  03.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Новаковський Андрій Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ОДЕСА ТЕХНІК" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Prime"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для автоматизації стратегій взаємодії із 
замовниками (клієнтами), зокрема для підвищення рівня продажів, 
оптимізації маркетингу і поліпшення обслуговування клієнтів, 
шляхом збереження інформації про клієнтів та історії взаємин з ними, 
встановлення і поліпшення бізнес-процесів та подальшого аналізу 
результатів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  97039  
 
Дата реєстрації авторського права  03.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кравчишин Ігор Олексійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір "Сценарій-ідея "Соломафест" 

(SolomaFest 2020 - традиційний free open air на Солом'янці)" 
("SolomaFest 2020")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Просвітницька частина: 9:00-19:00 "Форум локального розвитку". 
Розважальна частина: 14:00-23:00 "Музичний фестиваль". Включає 
ярмарку соцпроектів, дитячу зону, майстер-класи, зону науково-
популярних проектів,  фудкорти, спортивну зону, фотозони, повітряні 
кулі, дрон-шоу, заходи інклюзії, виступи музичних виконавців, 
флешмоби, фіксацію рекорду України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  97040  
 
Дата реєстрації авторського права  03.04.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гончарова Світлана Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Книга "8 шагов к воспитанию без страдания, которые преобразят 

ваши отношения с детьми"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  97041  
 
Дата реєстрації авторського права  03.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Курінний Олександр 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 "Axxon Intellect"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма - багатофункціональна відкрита програмна 
платформа, призначена для створення комплексних систем безпеки 
будь-якого масштабу. Завдяки ПЗ комплекс різних систем безпеки 
перетворюється в єдине інформаційне середовище, в якому реалізовані 
функції обробки і інтелектуального аналізу інформації, що має 
здатність гнучко реагувати на різні події. Вже існує версія 4.11, але 
знаходиться в постійній оптимізації.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  97042  
 
Дата реєстрації авторського права  03.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кухар Василь 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)  Кіносценарій "Міст"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Батько 10-річного Сашка гине в автокатастрофі на аварійному мості. 
Мати, втративши чоловіка, намагається оточити сина гіперопікою -    
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через страх втратити ще й Сашка. Але це дратує хлопчика, вони 
постійно конфліктують, і останньою краплею стає заборона матері 
піти з хлопцями в похід...  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97043  
 

Дата реєстрації авторського права  03.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кухар Василь 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)  Кіносценарій "Сніг для сироти"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Судмедексперт - загартований суворою роботою та життям чолов'яга, 
для якого самотність така ж звична, як і сусідство мертвих тіл. 
Круглий сирота, який не знає сімейного затишку та батьківської 
любові. У передноворічну ніч на стіл до нього потрапляє чоловік у 
костюмі Діда Мороза, і в костюмі наш герой знаходить записку із 
проханням невідомого сироти принести снігу на Новий рік.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97044  
 

Дата реєстрації авторського права  03.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Козачук Любомир 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)  Графічний твір "BEER LOGA Пивний маркет"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Графічний твір "BEER LOGA Пивний маркет" містить 
словосполучення жовтого кольору "BEER LOGA", виконане літерами 
латинського алфавіту, в центрі чорного кола, при чому слово "BEER" 
розташоване над словом "LOGA" та на фоні двох кухолів пива з 
білими контурами вище, а під словосполученням міститься жовтий 
ромб.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97045  
 

Дата реєстрації авторського права  03.04.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  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)  Тези "Формування показників податкової звітності за спільною 
діяльністю: комп'ютерні інновації"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Проведений критичний аналіз діючих норм законодавства допоміг 
зробити висновок про нівелювання галузевих та юридичних 
особливостей такого специфічного виду діяльності як спільна 
діяльність без створення юридичної особи в умовах використання 
комп'ютерної програми "1С: Бухгалтерія".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97046  
 

Дата реєстрації авторського права  03.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мацелюх Наталія Петрівна, Касьяненко Любов Михайлівна, 
Максименко Іван Андрійович, Теліщук Микола Миколайович, 
Мартиненко Валентина Віталіївна, Скорик Марина Олегівна, 
Старостенко Ганна Григорівна, Мацелик Михайло Олексійович, 
Круш Петро Васильович, Корж Марина Анатоліївна, Поснова Тетяна 
Вікторівна, Теліщук Мирослава 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 "Економічна теорія"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчальний посібник включає десять тем, до кожної пропонується 
мета.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97047  
 

Дата реєстрації авторського права  03.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Диннік Вікторія Олександрівна, Дружиніна Альона Євгенівна  
 
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 "Факторна модель взаємозв'язку ліпідів та їх фракцій 
з інсуліном та інсулінорезистентністю підлітків з порушеннями 
менструальної функції з різною масою тіла"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Представлена факторна модель призначена для встановлення зв'язку 
між біохімічними показниками ліпідного спектра, інсуліном і 
інсулінорезистентністю.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  97048  
 
Дата реєстрації авторського права  03.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Даниленко Георгій Миколайович, Пашкевич Святослава Адамівна, 

Щербакова Олена Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Оцінка якості життя учнів початкової школи, яка 

пов'язана з їх навчальною діяльністю"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методика, що пропонується, може використовуватися для оцінки 
соціально-психологічної взаємодії дитини в освітньому середовищі та 
відображення дії цього середовища на дитину як хвору, так і здорову.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  97049  
 
Дата реєстрації авторського права  03.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Довбня Світлана Борисівна, Гулик Тетяна Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчальний посібник "Реструктуризація і санація підприємств. 

Частина ІІ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Довбня С. Б., Гулик Т. В. Реструктуризація і санація 

підприємств. Частина 2. Санація підприємств : Навчальний посібник. - 
Дніпро : НМетАУ, 2019. - 56 с. 

 
Анотація   

Навчальний посібник присвячений розгляду теоретичних засад та 
сучасних методів проведення реструктуризації підприємств та їх 
фінансового оздоровлення (санації), а саме в роботі.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  97050  
 
Дата реєстрації авторського права  03.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Малюк Оксана Сергіївна, Гулик Тетяна Володимирівна, Кербікова 

Алла Степанівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчальний посібник "Економіка природокористування. Частина ІІ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Малюк О. С., Гулик Т. В., Кербікова А. С. Економіка 

природокористування. Ч. ІІ : Навчальний посібник. - Дніпро : НМетАУ, 
2019. - 126 с. 

 
Анотація   

Відображено методичні основи природокористування, розкрито 
поняття збитку від забруднення довкілля, розкрито особливості 
екологічної безпеки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  97051  
 
Дата реєстрації авторського права  03.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Письменна Олександра Олександрівна, Довбня 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)  Монографія "Кадрова стратегія: теоретичні основи та методичний 

інструментарій її формування"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Досліджено еволюційні зміни в економічному просторі та їх вплив на 
концептуальні засади управління персоналом, сутність та типи 
кадрової стратегії підприємства в сучасних умовах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  97052  
 
Дата реєстрації авторського права  03.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волочай Анна Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 58, 2020 
 

252 

Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Методика Волочай: швидка 

автоматизація звуків"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі описано унікальну методику Волочай швидкого введення 
звуків шляхом багаторазового повторення у певному положенні в 
слові.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  97053  
 
Дата реєстрації авторського права  06.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фартушна Юлія Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір практичного характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Опис гри з ілюстраціями "Трансформационная бизнес-игра 

"UPGRADE"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Це бізнес-тренінг, що допомагає кожному учаснику знайти відповіді 
на питання по досягненню їх бізнес-запиту, написанню плану дій 
досягнення запиту, а також плану особистого розвитку в напрямку 
сучасних тенденцій в області менеджменту та лідерства.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  97054  
 
Дата реєстрації авторського права  06.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гончарук Валентина Михайлівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір практичного характеру, твір 

ужиткового мистецтва, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір практичного характеру "Техника 

"Украинское кружево"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97055  
 

Дата реєстрації авторського права  06.04.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Роман "Следы темной души "В поисках истины. Том ІІ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Куди приведуть капітана пошуки якоїсь Люсі, що стала жертвою 
насильства і потрапила в тенета "перевертня" в погонах? Начальник 
відділу по боротьбі з наркозлочинністю, що продає живий товар, 
приймає його як VIP-клієнта у себе в борделі. Чи дійсно була 
викрадена дівчина? І чому до неї ведуть всі нитки, сплутані між собою 
всіма можливими інтригами і смертями? Розібратися в справжній 
причині вбивств зовсім непросто, особливо, якщо ти дієш наодинці і в 
таємниці від начальства. Дії розгортаються в середині 90-х в 
невеликому провінційному місті колишнього СРСР.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  97056  
 
Дата реєстрації авторського права  06.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Молчанова Ірина Сергіївна (Ира Молчанова)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Роман "Сектор снов"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Вона увірвалася в його сон. Той йому не належав. Це був сектор снів, 
створений на військовій базі з метою ліквідації кандидата в 
президенти. Насильно залучений до участі в проекті відставний 
підполковник розвідки вирішує скористатися даністю усвідомлених 
сновидінь. Флірт агента сектору снів і жінки переріс в любов. Вони 
обидва не мали права на неї. До неї повинен повернутися чоловік. 
Розвідника, після виконання завдання, повинні ліквідувати. Вони так 
і залишилися частиною снів один одного.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  97057  
 
Дата реєстрації авторського права  06.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кушнарьова Яна Андріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія), складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка віршів "ЭНЕРГИЯ СЛОВА ІІ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  97058  
 
Дата реєстрації авторського права  06.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Kira Long (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 "Знаешь ..."   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  97059  
 
Дата реєстрації авторського права  06.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Магазов Шаміль Касимович, Степенко Інна Шамілівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір публіцистичного характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір публіцистичного характеру 

"Памятный знак "РАДИОАКТИВНЫЙ АРТЕФАКТ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір являє собою металізовану марку великого формату з 
зображенням на лицевій стороні зруйнованого четвертого блока 
Чорнобильської атомної станції та з написом на зворотній стороні. 
Металізована марка виконана шляхом холодної штамповки з 
слаборадіоактивного металу з зони аварії Чорнобильської атомної 
станції і являє собою радіоактивний артефакт з місця події, що з однієї 
сторони має значну колекційну цінність і з іншої сторони є просто 
пам'ятним елементом після відвідин місця катастрофи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  97060  
 
Дата реєстрації авторського права  06.04.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Городова Ніна 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)  Літературний письмовий твір "ТЕСТИ ДЛЯ САМОСТІЙНИХ ТА 
КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ З НЕОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ ДЛЯ 9 КЛАСУ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Посібник може бути використаний учнями 9 класів загальноосвітніх 
шкіл, ПТУ, а також абітурієнтами, що бажають перевірити свій 
базовий рівень хімічної освіти за короткий термін.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97061  
 

Дата реєстрації авторського права  06.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Опис дидактичної настільної гри "На що схожа смакота?"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Дидактична гра - настільна розвиваюча гра призначена для дітей 
віком від 3-х років.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97062  
 

Дата реєстрації авторського права  06.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Курс лекций "Высший пилотаж в 
отношениях"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Твір - це 16 теоретичних і практичних занять з домашніми 
завданнями. В курсі зібрано все, що важливо знати жінці про себе і 
своє життя, про відносини і сім'ї, щоб жити щасливо і благополучно.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97063  
 

Дата реєстрації авторського права  07.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ільїн Сергій Володимирович, Баранцев Андрій Юрійович, Холод 
Євгеній Леонідович, Городнича Любов Олександрівна, Клименко 
Наталія Миколаївна, Гребцова Ірина Анатоліївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Звіт про науково-дослідну роботу "Дослідження 
шляхів інтеграції компонентів програмного забезпечення для 
віддаленого доступу до документів національного архівного фонду, що 
зберігаються в Центральному державному науково-технічному архіві 
України, та довідкового апарату до них до інтегрованої системи 
електронної ідентифікації"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Визначення шляхів інтеграції "віртуального кабінету" 
вебзастосування "ЦДНТА України - надання віддаленого доступу" до 
інтегрованої системи електронної ідентифікації.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97064  
 

Дата реєстрації авторського права  07.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Перерва Петро Григорович, Косенко Андрій Васильович, Маслак 
Марія Володимирівна, Матросова Вікторія Олександрівна, Долина 
Ірина Володимирівна  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Формування управлінської, маркетингової та 
інноваційної політики на підприємствах туристичної індустрії"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В творі проаналізовано сучасний стан світового і українського 
туристських ринків; дається характеристика сучасного споживача і  
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його вимоги до туристського продукту. Метою дослідження є аналіз 
існуючих методичних підходів до оцінки ефективності діяльності 
туристського комплексу і розробка на цій основі рекомендацій по 
формуванню організаційно-економічного механізму ефективного 
функціонування сфери туристичного бізнесу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  97065  
 
Дата реєстрації авторського права  07.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Перерва Петро Григорович, Косенко Андрій Васильович, Маслак 

Марія Володимирівна, Матросова Вікторія Олександрівна, Долина 
Ірина Володимирівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Розвиток організаційно-економічного механізму 

управління розвитком індустрії туризму та гостинності"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В науковому творі розглянуті питання вирішення цілого ряду 
економічних, організаційних, соціальних, правових проблем, які 
мають сприяти піднесенню сфери туризму в Україні, збільшенню її 
вкладу в національну економіку, підвищенню її рейтингу в світових 
показниках туристських потоків.  
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  97066  
 
Дата реєстрації авторського права  07.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Перерва Петро Григорович, Ілляшенко Сергій Миколайович, 

Гармаш Сергій Володимирович, Попов 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)  Науковий твір "Митне, інформаційне, фінансове, маркетингове та 

інноваційне забезпечення конкурентоспроможності промислових та 
туристичних підприємств"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Метою роботи є дослідження методологічної бази оцінки конкурентних 
переваг та рівня конкурентоспроможності промислових та туристичних 
підприємств. Запропонований метод аналізу дозволяє виявити існуючі 
проблеми, що стоять перед турфірмами, і вказати шляхи їх усунення.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97067  
 

Дата реєстрації авторського права  07.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Неділько Аліна 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 " Вдосконалення нормативно-правового забезпечення 
публічного управління на основі досвіду європейських країн"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Неділько А. І. Вдосконалення нормативно-правового 
забезпечення публічного управління на основі досвіду європейських 
країн // Публічне управління і адміністрування в Україні. - 2019. - Вип. 13. - 
С. 65-68. 

 
Анотація   

Розглянуто основні питання стосовно вдосконалення на законодавчому 
рівні публічного управління з урахуванням сучасних тенденцій і 
Стратегії "Україна - 2020", зокрема, до них віднесено: формування і 
координацію державної політики, модернізацію державної служби й 
управління людськими ресурсами, забезпечення підзвітності органів 
державного управління, надання адміністративних послуг, управління 
державними фінансами. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97068  
 

Дата реєстрації авторського права  07.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Перерва Петро Григорович, Маслак Марія Володимирівна, Гармаш 
Сергій Володимирович, Попов 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)  Науковий твір "Управління митним обслуговуванням промислових 
та туристичних підприємств в умовах асоціації з Європейським Союзом"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розглядається процес формування туристської інфраструктури, 
відповідного сегмента ринку праці, системи державного регулювання 
туристської діяльності. Метою роботи є аналіз сучасних тенденцій у 
митній політиці України у контексті євроінтеграції.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97069  
 

Дата реєстрації авторського права  07.04.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гармаш Сергій Володимирович, Проскурня Олена Михайлівна, 
Маслак Марія Володимирівна, Долина Ірина Володимирівна, Попов 
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)  Науковий твір "Інноваційні технології в економіці та менеджменті 
персоналу туристичного підприємства"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97070  
 

Дата реєстрації авторського права  07.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Неділько Аліна 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 "Концепція електронного урядування як елемент 
вдосконалення системи публічного управління"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Неділько А. І. Концепція електронного урядування 
як елемент вдосконалення системи публічного управління // Держава 
та регіони. Серія: Державне управління. - 2017. - № 2 (58). - С. 80-84. 

 
Анотація   

У статті досліджуються основні теоретичні аспекти концепції електронного 
урядування. Зокрема, розглядається можливість їх застосування для 
вдосконалення сучасної системи публічного управління в Україні. 
Зазначено основні проблеми, що виникають під час реалізації 
електронного урядування в Україні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97071  
 

Дата реєстрації авторського права  07.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Матросова Вікторія Олександрівна, Косенко Андрій Васильович, 
Долина Ірина Володимирівна, Проскурня Олена Михайлівна  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Оцінка фінансової стійкості та інноваційних 
перспектив туристичного підприємства"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Метою роботи є дослідження організаційно-економічних засад щодо 
оцінювання і забезпечення фінансової стійкості та інноваційного 
розвитку підприємств туристичного бізнесу, а також аналіз факторів 
впливу на фінансову стійкість туристичних підприємств в умовах 
жорсткої економічної кризи в нашій країні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97072  
 

Дата реєстрації авторського права  07.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кобєлєва Тетяна Олександрівна, Носирєв Олександр Олександрович, 
Глізнуца Марина Юріївна, Проскурня Олена Михайлівна  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Дослідження організаційно-економічних факторів 
економічної безпеки туристичного бізнесу на українському ринку"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Метою наукового твору є розвиток організаційно-економічних засад 
туристичного бізнесу та туристичної інфраструктури, що дасть 
можливість забезпечити комфортність, ритмічність і економічну 
безпеку при пересуванні за напрямками національної мережі 
міжнародних транспортних коридорів та основних транспортних 
магістралей, зростання туристичної привабливості країни, стимулювати 
розвиток всіх видів туризму в нашій країні та ефективне використання 
туристичного і рекреаційного потенціалу України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97073  
 

Дата реєстрації авторського права  07.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кобєлєва Тетяна Олександрівна, Ілляшенко Сергій Миколайович, 
Носирєв Олександр Олександрович, Глізнуца 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)  Науковий твір "Комплаєнс-складова конкурентних переваг та 
ефективність туристичного продукту"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропоновано визначити три рівні економічної ефективності 
туристської послуги та туристської діяльності: в маштабах держави 
(всього міжгалузевого комплексу туристичної індустрії); на рівні 
регіону; в масштабах туристського підприємства. Метою роботи є 
дослідження методологічної бази оцінки економічної ефективності та 
розробка комплексної багаторівневої методики економічної оцінки 
туристичної галузі України на різних рівнях ієрархії управління.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97074  
 

Дата реєстрації авторського права  07.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ілляшенко Сергій Миколайович, Кобєлєва Тетяна Олександрівна, 
Маслак Марія Володимирівна, Гармаш Сергій Володимирович  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Роль культури екологічного туризму у забезпеченні 
сталого розвитку регіонів: проблеми і перспективи організацій 
надавачів туристичних послуг"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У ході виконання наукових досліджень було проведено аналіз і оцінку 
потенціалу екологічного туризму Сумщини як одного з регіонів 
України, для яких туризм не є характерним. Окреслено профіль 
типових груп споживачів туристичних послуг, уточнено їх інтереси, а 
також ступінь споживчої готовності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97075  
 

Дата реєстрації авторського права  07.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Твір наукового характеру "Комплект тестових завдань для 
дистанційного курсу "Бізнес-інформатика" (Moodle)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97076  
 

Дата реєстрації авторського права  07.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іванов Євген Мартинович, Черніков Олександр Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

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

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Удосконалення побудови 
тривимірних моделей та виконання креслеників пружин стискання 
при автоматизованому проектуванні"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір являє собою текстову частину, в якій пропонується 
удосконалення побудови тривимірних моделей та виконання 
креслеників пружин стискання в пакеті Autodesk Inventor згідно з 
вимогами діючого стандарту, використовуючи розроблені шаблон 
деталі, шаблон кресленика, ескізні позначення та алгоритм 
виконання кресленика. Запропонований алгоритм впроваджено в 
навчальний процес та може бути застосовано на виробництві для 
оптимізації розробки конструкторської документації.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97077  
 

Дата реєстрації авторського права  07.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тимошенко Наталія Євгенівна, Романова Наталія Федорівна, Орепер 
Марина Юхимівна  

 
Повне ім'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 "Догляд за людьми похилого віку, 
які живуть з деменцією"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Надано матеріали, які знайомлять із основними аспектами догляду за 
людьми похилого віку, які живуть з деменцією. Розглянуто 
особливості та специфіку цієї роботи, надано теоретичні та практичні 
матеріали щодо організації надання соціальної послуги догляду за 
місцем проживання людей похилого віку з деменцією. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97078  
 

Дата реєстрації авторського права  07.04.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Григорчук Мирослав Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Книга "Поцілована Богом. Велика Держава Україна (Могутній 

поступ)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У рамках цієї книги автор намагається продовжувати оновлений 
напрямок в українській літературі, який би насправді передавав той 
український дух, що з бездонного і невичерпного джерела життєвої 
мудрості живиться цілющими соками неповторної і нескорено гордої 
УКРАЇНСЬКОЇ ЗЕМЛІ.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  97079  
 
Дата реєстрації авторського права  07.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Речицький Олександр Наумович, Решнова Світлана Федорівна, 

Попович 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)  Навчальний посібник "Збірник завдань для самостійної роботи 

студентів з органічної, біологічної, аналітичної та фармацевтичної 
хімії"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У збірнику представлена система задач 14 індивідуальних завдань у 15 
варіантах, які охоплюють основні розділи органічної, біологічної, 
аналітичної та фармацевтичної хімії. Кожен варіант індивідуального 
завдання включає 6-8 задач з однаковим вимогами, але на прикладах 
варіантних речовин, реакцій та методів аналізу. Задачі репродуктивні 
і продуктивні, прямі і обернені, комбіновані.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  97080  
 
Дата реєстрації авторського права  07.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Долецька Катерина Володимирівна, Вільберг Айна Зіновіївна  
 
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 "Береги любовь"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97081  
 

Дата реєстрації авторського права  07.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Збірка ескізів "Вулично-промисловий світильник (5 видів)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Ескізи "Вулично-промисловий світильник (5 видів)" зображають 
схематичне виконання світильників на базі алюмінієвого 
радіаторного профілю для освітлення відкритих площ та високих 
промислових приміщень. Тип монтажу для світильників, що 
зображено на ескізах №№ 1, 2, 3, 4, є консольним, для світильника на 
ескізі № 5 - підвісним.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97082  
 

Дата реєстрації авторського права  07.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Миргородський Андрій Сергійович, Бакланова Антоніна 
Володимирівна, Корж Марина Сергіївна, Романов Антон Михайлович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Проектні системи ЛТД" 
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір архітектури  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Проект твору архітектури "Реконструкція будівлі Житнього ринку 
по вул. Верхній Вал, 16, в Подільському р-ні м. Києва"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Житній ринок у Києві є одним із найстаріших ринків столиці України. 
Даним проектом пропонуються наступні рішення: усі торговельні 
кіоски та палатки, що розташовані поруч з будівлею критого ринку, 
пропонується демонтувати. Територію навколо ринку пропонується 
впорядкувати, виконавши озеленення та розмістивши лавки, урни, 
зовнішнє освітлення від сонячних батарей з можливістю підзарядки 
телефонів. Також влаштувати автостоянку на 51 машино-місце для  
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тимчасового зберігання автомобілів. Ми пропонуємо громаді міста 
Києва влаштувати відкриту багаторівневу автостоянку на 530 
машино-місць на місці автостанції "Поділ".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97083  
 

Дата реєстрації авторського права  07.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Смєлова Віра Григорівна, Клімакова Світлана Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний твір "Через тернии - к олимпизму"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Ця книга - історія життя, діяльності і досягнення легенди 
українського плавання, заслуженого тренера України  Смілової В. Г. 
та популяризація олімпізму в Україні, серед дітей та населення. 
Ознайомлення з етапами становлення Смєлової В. Г. як тренера-
викладача вищої категорії може допомогти молодим тренерам-
викладачам та їх учням знайти себе як у юнацькому, так і у великому 
спорті. У книзі показані різноманітні методи виховання та методики 
підготовки і виховання плавців високого класу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97084  
 

Дата реєстрації авторського права  07.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Монографія "Педагогічні основи побудови навчальної літератури в 
закладах освіти"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Анісімов М. В. Педагогічні основи побудови 
навчальної літератури в закладах освіти : монографія. - Кропивниць-
кий : ПП "ПОЛІУМ", 2020. - 300 с. 

 
Анотація   

У монографії представлено науково обґрунтований підхід і технологію 
побудови технічної навчальної літератури. Показана необхідність 
проведення комплексних прогностичних педагогічних досліджень у 
процесі побудови такої літератури. Для працівників навчальних 
закладів, викладачів, аспірантів, слухачів курсів підвищення кваліфікації.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97085  
 

Дата реєстрації авторського права  07.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Анкета-опитувальник батьків дітей з 
гемангіомами (додаток до карти стаціонарного та амбулаторно 
хворого)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір містить 20 питань, що визначають особливості клінічного 
перебігу гемангіом у дітей, важливі для діагностики і обрання 
тактики лікування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97086  
 

Дата реєстрації авторського права  07.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір прикладного характеру "Дистанційна 
освітня платформа StuddyMo"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір полягає в описі функціонування розробленої First Digital 
University Платформи онлайн-освіти - StuddyMo, яка є універсальною 
інноваційною програмою, призначеною для організації сучасного 
інтерактивного дистанційного навчання в будь-якій освітній 
організації України та іноземних держав, а також викладання 
навчальних онлайн-курсів провідними викладачами з усього світу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97087  
 

Дата реєстрації авторського права  07.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ждимора Олександр Вікторович  
 
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, ілюстрація, 
складений твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис гри з ілюстраціями "Настольная игра "Crypto BOX"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

"Crypto BOX" - пізнавальна настільна гра, в яку можуть грати від 2 
до 6 осіб, що описує принципи світу криптовалюта з економічним 
ухилом, що показує справжню суть паперових грошей, банківської 
системи, роль держави, цінність самоосвіти. Ця гра розвиває логічне 
мислення і поряд з тим показує, що не завжди потрібно опинитися в 
потрібний час в потрібному місці, також необхідно правильно 
скористатися дарованими можливостями.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97088  
 

Дата реєстрації авторського права  07.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Складений твір "Дизайн веб-сайту "SAVA web компания" ("SAVA web")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97089  
 

Дата реєстрації авторського права  07.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волівач Антоніна Петрівна, Хімічева Ганна Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Алгоритм оцінювання ризиків на основі вимог 
стандарту ДСТУ ISO 31010:2013"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір спрямований на постійне поліпшення діяльності шляхом 
моніторингу й перевірки достовірності інформації за результатами 
оцінювання. Основні складові алгоритму дозволяють визначити  
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якісні й кількісні характеристики та ймовірність настання ризиків 
будь-якого процесу незалежно від галузі економіки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97090  
 

Дата реєстрації авторського права  07.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ліфар Анна Анатоліївна, Куріненко Володимир Леонідович  
 
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 "Місцеві податки"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для вирішення наступних завдань: ведення 
єдиної інформаційної бази даних обліку платників місцевих податків, 
обліку земельних ділянок та об'єктів нерухомого майна, облік 
договорів оренди, взаємодія з Держказначейством щодо надходжень 
місцевих податків на рахунки місцевої ради, розрахунок планової 
суми податку для платників, формування квитанцій, контроль  та 
аналіз надходжень коштів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97091  
 

Дата реєстрації авторського права  07.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Винничук Людмила Анатоліївна, Кравчук Ігор Юрійович, Скілева 
Тетяна Олександрівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Розрахунки-IQ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для вирішення завдань з ведення єдиної 
нормативно-довідкової інформації, що використовується для 
розрахунків/перерахунків страхових виплат; здійснення призначення, 
перерахування, нарахування та проведення страхових виплат 
потерпілим (членам їх сімей).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97092  
 

Дата реєстрації авторського права  07.04.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Божко Тетяна Олександрівна, Чуєва Оксана Володимирівна, Будник 
Андрій Вікторович  

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

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

твору (творів)  Стаття "Засоби та прийоми посилення комунікативних властивостей 
пакувань"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Стаття пов'язана з потребою інтенсифікації праці дизайнерів та 
прискореного забезпечення виділення товарів з товарного ряду за 
допомогою пакувань. В дослідженні виявлені відмінні проектні 
прийоми, які дозволяють фахово варіювати ними і спростити роботу 
дизайнерів в подальших проектних розробках.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  97093  
 
Дата реєстрації авторського права  07.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гаюпов Михайло Батирович (Tamir)  
 
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)  Альбом "Мой мир"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Альбом складається з пісень: "Я живу", "Твори себя собой", "Там, где 
любовь", "Сніг", "ПвЗЛ", "Нули (Бесконечность)", "Не забудь себя", 
"Космос", "Измени", "Диагноз", "Глаза", "Война", "Без фальши".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  97094  
 
Дата реєстрації авторського права  07.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зозуля Ірина Євгеніївна, Стадній Алла Сергіївна, Мошноріз Марія 

Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчальний посібник "Інфокомунікації, радіоелектроніка та наносистеми 

на уроках української мови для студентів-іноземців. Частина 2"   
 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 58, 2020 
 

270 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Зозуля І. Є. Інфокомунікації, радіоелектроніка та 
наносистеми на уроках української мови для студентів-іноземців. Ч. 2 : 
навч. посіб. / І. Є. Зозуля, А. С. Стадній, М. М. Мошноріз. - Вінниця : 
ВНТУ, 2019. - 100 с. 

 
Анотація   

Матеріали посібника мають практичне спрямування, сприяють 
виробленню в іноземних студентів мовної й мовленнєвої професійної 
компетенції. Запропоновано фахові тексти і завдання різного рівня 
складності, які допоможуть студентам вивчити вузькоспеціальні та 
загальнонаукові терміни, синтаксичні конструкції, розвиватимуть 
навички в побудові висловлювань наукового стилю. Пропонований 
дидактичний матеріал можна використовувати як із навчальною 
метою, так і для здійснення контролю за знаннями. Посібник можна 
застосовувати як для роботи в аудиторії під керівництвом викладача, 
так і для самостійної роботи студентів. Навчальний посібник 
призначено для іноземних студентів 3-4 курсів інженерних спеціальностей, 
викладачів, методистів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  97095  
 
Дата реєстрації авторського права  07.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стадній Алла Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Монографія "Нові конотативні значення дієслів у сучасній українській 

літературній мові (на матеріалі засобів масової інформації)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Стадній А. С. Нові конотативні значення дієслів у 

сучасній українській літературній мові (на матеріалі засобів масової 
інформації) : монографія / А. С. Стадній. - Вінниця : ВНТУ, 2014. - 132 с.  

 
Анотація   

У монографії вперше в українському мовознавстві здійснено 
комплексний аналіз нових оцінно-конотативних значень дієслів. 
Установлено оцінний потенціал конотативно маркованих дієслів; 
визначено структуру конотативно забарвленого дієслова, розглянуто 
закономірності виникнення та функціонування дієслівної конотації. 
Виділено й схарактеризовано лексико-семантичні групи конотативно 
маркованих дієслів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97096  
 

Дата реєстрації авторського права  07.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Поздрань Юлія В'ячеславівна  
 
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 "Російсько-український словник" за редакцією                     
А. Ю. Кримського та С. О. Єфремова в історико-лінгвістичному 
контексті"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Поздрань Ю. В. "Російсько-український словник" за 
редакцією А. Ю. Кримського та С. О. Єфремова в історико-лінгвістич-
ному контексті : монографія / Ю. В. Поздрань ; за наук. ред. О. М. Тищен-
ко. - Вінниця : ВНТУ, 2018. - 292 с. 

 
Анотація   

Монографія є комплесним дослідженням "Російсько-українського 
словника" за редакцією А. Ю. Кримського та С. О. Єфремова у 
дескриптивно-прескриптивному вимірі. Обстежено українську 
частину елімінованого реєстру Словника; установлено відповідність 
лексики, її словотвірних та граматичних ознак дескриптивній і 
перспективній нормі початку XX ст., теорії та практиці укладання 
загальномовних перекладних словників; схарактеризовано джерельну 
базу Словника з формального та змістового поглядів; 
реконструйовано модель його IV тому й імовірний список джерел, 
систематизований за стилістично-жанровим принципом. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97097  
 

Дата реєстрації авторського права  07.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зозуля Ірина Євгеніївна, Поздрань Юлія В'ячеславівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчальний посібник "Методичні вказівки з дисципліни 
"Українська мова для слухачів підготовчого відділення для іноземних 
громадян. Комунікативні теми"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методичні вказівки призначені для аудиторної та самостійної роботи 
студентів з дисципліни "Українська мова для слухачів підготовчого 
відділення для іноземних громадян", мають практичне спрямування, 
сприяють виробленню стійких комунікативних умінь та навичок 
правильної побудови усних висловлювань на задану тему з 
використанням необхідних граматичних конструкцій, передбачених 
Стандартизованими вимогами до рівнів володіння мовою А2-В1.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97098  
 

Дата реєстрації авторського права  07.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кравцова Людмила Володимирівна, Терещенкова Оксана Вікторівна, 
Стрєлковська Лілія Олександрівна, Камінська Наталія Геннадіївна, 
Пуляєва Ганна Володимирівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Сборник лабораторных работ по дисциплине 
"Информационные технологии"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Сборник лабораторных работ по дисциплине 
"Информационные технологии" : для курсантов и студентов морских 
учебных заведений / Л. В. Кравцова, О. В. Терещенкова, Л. А. Стрелков-
ская, Н. Г. Каминская, А. В. Пуляева. - Херсон : ХГМА, 2018. - 228 с. :          
ил. (рус. яз.) 

 
Анотація   

Збірник завдань і методичних вказівок містить детальну інформацію 
щодо виконання лабораторних робіт з дисципліни "Інформаційні 
технології". Збірник складається як з теоретичного матеріалу, знання 
якого необхідно для виконання лабораторних робіт, так і детально 
розглянутих прикладів розв'язання практичних завдань в електронних 
таблицях Excel, а так само варіантів для самостійного виконання по 
кожній лабораторній роботі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  97099  
 
Дата реєстрації авторського права  07.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зайцева Тетяна Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірник для курсантів та студентів морських навчальних закладів 

"Збірник практичних робіт з дисципліни Інформаційні технології в 
судновій енергетиці"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Зайцева Т. В. Збірник практичних робіт з дисципліни 

Інформаційні технології в судновій енергетиці : Збірник для курсантів 
та студентів морських навчальних закладів / Т. В. Зайцева. - Херсон : 
ХДМА, 2018. - 198 с. : іл. 

 
Анотація   

Збірник є докладним посібником, який присвячений виконанню 
практичних робіт з дисципліни "Інформаційні технології в судновій 
енергетиці". Збірник містить як теоретичний матеріал, так і детально 
розглянуті приклади розв'язування практичних завдань в системах 
комп'ютерної алгебри MatLab, MathCad, за допомогою функцій 
табличного процесу MS Excel та в системі управління базами даних 
MS Access.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97100  
 

Дата реєстрації авторського права  07.04.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пігарєв Юрій Борисович, Макарова Ірина Олегівна, Сметаніна 
Людмила Сергіївна, Куспляк Ігор Сергійович, Костенюк Наталя 
Іванівна, Костенюк Катерина Анатоліївна, Крапива Наталія 
Володимирівна, Буряк Дмитро Володимирович  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір навчального характеру "Навчально-
методичні матеріали "Цифрові технології в публічному управлінні"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Матеріали скеровані навчити здобувачів використовувати цифрові 
технології у практичній діяльності державного службовця або 
посадової особи місцевого самоврядування, дати основні поняття 
сфери електронного урядування, навчити правильно використовувати 
цифрові технології. Матеріали рекомендовані здобувачам вищої 
освіти за освітнім ступенем магістра за спеціальністю "Публічне 
управління та адмінстрування" та всім бажаючим для удосконалення 
своїх знань, умінь і навичок з метою використання цифрових технологій 
у своїй практичній діяльності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97101  
 

Дата реєстрації авторського права  07.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пігарєв Юрій Борисович, Макарова Ірина Олегівна, Сметаніна 
Людмила Сергіївна, Куспляк Ігор Сергійович, Костенюк Наталя 
Іванівна, Костенюк Катерина Анатоліївна, Крапива Наталія 
Володимирівна, Буряк Дмитро Володимирович  

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

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

твору (творів)  Літературний твір "Методична розробка "Математичне 
моделювання в економіці та суспільних науках"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Вивчення реальних об'єктів або процесів полягає у виявленні їх 
властивостей для прогнозування поведінки і оптимального 
управління ними. Вирішення цього завдання істотно полегшується, 
якщо замість самих об'єктів (процесів) вивчають їх моделі. Завданням 
розробки є довести, що математичне моделювання все більше входить 
в життя сучасного суспільства. Окремо ні ЕОМ, ні математична модель, 
ні алгоритм для її дослідження не можуть вирішити досить складну 
вихідну задачу. Але разом вони представляють ту силу, яка дозволяє 
пізнавати навколишній світ, керувати ним в інтересах людини.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97102  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Волонтер"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

З  початку війни в 2014 році Ігор знаходить для себе покликання - 
бути волонтером. Але з часом, коли немає потреби в його допомозі, 
Ігор вже не може зупинитись і жага до благодійності руйнує його 
особисте життя.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97103  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Ескіз  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Ескіз твору архітектури "Офісно-житловий та торгівельно-
розважальний комплекс "Saudi Times Square" ("STS")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Ескіз включає півмісяць на п'яти стовпах, коло з 60 будівель, 
торговельний центр, королівський музей годинників, паркінг та інші 
об'єкти інфрастуктури.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97104  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Подаляк Наталія Гордіївна, Лукач Ілона Бейлівна, Ладиченко 
Тетяна В'ячеславівна  

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

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

твору (творів)  "Всесвітня історія" підручник для 7 класу закладів загальної 
середньої освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Чітка структура, цікаве змістове наповнення, яскраві ілюстрації, 
спрямовані на розв'язання навчальних завдань, допоможуть учням 
засвоїти теоретичні завдання та набути практичних навичок зі 
всесвітньої історії.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97105  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Смолій Валерій Андрійович, Степанков Валерій Степанович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  "Історія України" підручник для 7 класу закладів загальної середньої 
освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник підготовлено відповідно до навчальної програми й спрямовано 
на вивчення історії українського середньовіччя, розуміння його 
значущості й внеску в світову політичну та культурну спадщину.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97106  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ривкінд Йосиф Якович, Лисенко Тетяна Іванівна, Чернікова 
Людмила Антонівна, Шакотько Віктор Васильович  

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

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

твору (творів)  "Інформатика" підручник для 7 класу закладів загальної середньої 
освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчальний матеріал підручника згідно з програмою поділено на 4 
розділи. Підручник, крім теоретичного матеріалу, містить диференційовані 
за рівнем складності запитання та завдання.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  97107  
 
Дата реєстрації авторського права  08.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Редько Валерій Григорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  "Іспанська мова" підручник для 3 класу закладів загальної середньої 

освіти (з аудіосупроводом)   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник розпочинає серію навчальних видань, рекомендованих для 
оволодіння іспанською мовою у закладах загальної середньої освіти 
відповідно до вимог нової навчальної програми згідно з концептуальними 
вимогами Нової української школи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  97108  
 
Дата реєстрації авторського права  08.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сметаніна Людмила Сергіївна, Пігарєв Юрій Борисович, Макарова 

Ірина Олегівна, Куспляк Ігор Сергійович, Костенюк Наталя Іванівна, 
Костенюк Катерина Анатоліївна, Крапива Наталія Володимирівна, 
Буряк Дмитро Володимирович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір навчального характеру "Навчально-

методичні матеріали "Інформаційні технології"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Матеріали рекомендовані здобувачам вищої освіти за освітнім ступенем 
магістра за спеціальністю "Публічне управління та адміністрування" 
та "Менеджмент", а також всім бажаючим для удосконалення рівнів 
інформаційної, цифрової культури та формування компетентностей, 
достатніх для успішного виконання професійних обов'язків у сфері 
управління.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97109  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Майданюк Сергій Ігоревич, Акименко Наталя Валентинівна, 
Величко Тетяна Григорівна, Томашевська Марина Вячеславівна,  
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                                                            Красностанова Наталія Едуардівна, Маковеєва Олена Володимирівна, 
Паламарчук Володимир Іванович, Колісніченко Наталя Миколаївна, 
Петров Ігор Леонідович, Яроміч Світлана Анатоліївна, Вишневська 
Віолета Михайлівна, Бутенко Тетяна Василівна, Макарова Ірина 
Олегівна, Сметаніна Людмила Сергіївна, Журавель Олена 
Володимирівна, Яцкевич Інна Володимирівна, Привалова 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Методичні 
рекомендації "Школа майбутнього менеджера"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Метою розробки є створення належних умов для зацікавлення учнів 
шкіл (інших середніх закладів освіти) у професії менеджера та 
розкриття їхнього творчого потенціалу. Методична розробка 
розділена на 16 тем, в кожній темі висвітлена ціль, структура та вид 
занять, список рекомендованої літератури.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97110  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пігарєв Юрій Борисович, Макарова Ірина Олегівна, Сметаніна 
Людмила Сергіївна, Куспляк Ігор Сергійович, Костенюк Наталя 
Іванівна, Костенюк Катерина Анатоліївна, Крапива Наталія 
Володимирівна, Буряк Дмитро Володимирович  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Методична 
розробка "Електронне урядування на регіональному та місцевому 
рівнях"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методична розробка спрямована на формування у слухачів сучасних 
теоретичних і практичних знань, умінь і навичок щодо творчого 
використання та запровадження сучасних технологій електронного 
урядування на регіональному та місцевому рівнях, спрямованих на 
удосконалення самої системи публічного управління, а також 
підвищення ефективності управлінської діяльності органів публічної 
влади у процесі формування, реалізації та контролю державної 
сервісно-орієнтованої політики у відповідних галузях публічного 
управління та сферах суспільного життя.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  97111  
 
Дата реєстрації авторського права  08.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Снєжко Раїса Павлівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, літературний письмовий твір, 

складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Складений твір "Збірка сувенірних листівок "Красунчики" з 

включенням вітальних словосполучень" ("Сувенірні листівки 
"Красунчики")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка сувенірних листівок "Красунчики" відображує оригінальне 
світобачення автора, уміння підмічати незвичайне у звичайному. 
Матеріалом яскравих композицій слугують овочі, фрукти, листя, 
трава тощо. У результаті народжуються образи, що викликають 
посмішку та підвищують настрій. Сувенірні листівки містять вітальні 
словосполучення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  97112  
 
Дата реєстрації авторського права  08.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рибалка Юлія Романівна, Рибалка Олександр Сергійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка графічних зображень логотипу "Мережа кав'ярень "COFFEE 

МАНІЯ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка графічних зображень логотипу "Мережа кав'ярень "COFFEE 
МАНІЯ" містить 5 малюнків стилізованих пінгівінів ("хлопчик" 1, 
"хлопчик" 2, "дівчинка", "весілля", "селфі"), розроблених для 
логотипу "Мережа кав'ярень "COFFEE МАНІЯ".   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  97113  
 
Дата реєстрації авторського права  08.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шаповалова Вікторія Олексіївна, Супрун Еліна Владиславівна, 

Шаповалов Валерій Володимирович, Шаповалов Валентин 
Валерійович, Осинцева Аліна Олександрівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Брошура "Фармацевтична корекція"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Фармацевтична корекція / Шаповалова В. О., 

Супрун Е. В., Шаповалов В. В., Шаповалов В. В. (мол.), Осинцева А. О. - 
Харків, 2019. - 20 с.  

 
Анотація   

Науково-практичні рекомендації можуть використовуватися в 
аудиторній та самостійній роботі фахівців за спеціальностями 
"Клінічна фармація", "Організація і управління фармацією", 
"Загальна фармація", "Медицина", "Технологія ліків, організація 
фармацевтичної справи та судова фармація", а також при викладанні 
медичного і фармацевтичного права в системі додипломної та 
післядипломної підготовки спеціалістів (бакалаврів, магістрів) вищих 
медичних, фармацевтичних навчальних закладів України, у 
практичній діяльності фахівців фармації та медицини.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97114  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кордзая Натела Ревазівна, Єгоров Богдан Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Монографія "Продовольча безпека. Якість та безпечність харчової 
продукції"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Кордзая Н. Р., Єгоров Б. В. Продовольча безпека. 
Якість та безпечність харчової продукції : монографія / Н. Р. Кордзая, 
Б. В. Єгоров - Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2019. - 160 с. 

 
Анотація   

В книзі зроблена спроба узагальнення знань щодо управління якістю 
та безпеченістю харчової продукції в Україні та світі. Розглянуто 
особливості функціонування міжнародної та вітчизняної систем 
стандартизації. Проведено аналіз структури бази державних стандартів 
на харчову продукцію, сировину та напої.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97115  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гончаров Вадим Євгенійович  
 
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 "Модель панического расстройства"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

До теперішнього часу залишається недостатнім як розуміння 
панічних розладів, етіопатогенезу хвороби, так і способів її подолання. 
У зв'язку з цим представляється актуальним необхідінсть системного 
аналізу, оцінки, осмислення наявного досвіду спостережень і досліджень. 
За результатами проведеної роботи автором запропонована психологічна 
Модель панічного розладу.     
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97116  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Система психофизиологической адаптации доктора 
Гончарова В. Е."   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У роботі представлена система психофізіологічної адаптації, яка являє 
собою набір правил, які забезпечують душевну рівновагу, фізичне 
здоров'я та повноцінне розкриття особистості. Набір технік, які 
використовуються в процесі навчання, трансформується в автоматизо-
вані навички збереження внутрішньої рівноваги, які не потребують 
зусиль і звично реалізуються.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97117  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Артеменко Олена Вікторівна, Князька Лілія Антонівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Монографія "Адміністративно-правове регулювання в галузі 
соціального захисту населення"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Монографія висвітлює актуальні проблеми адміністративно-правового 
регулювання в галузі соціального захисту населення. В ній викладено 
методичні підходи до вирішення питань: соціальної політики держави 
як об'єкта адміністративно-правового регулювання та механізму 
реалізації соціального захисту населення; адміністративно-правової 
діяльності органів у галузі соціального захисту населення та їх 
структури; інформаційного та фінансового забезпечення державних 
органів у сфері соціального захисту населення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97118  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Діордієнко Андрій Юрійович, Нейкова Олена Айратівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка письмових творів з ілюстраціями "Брендбук мережі кафе 
"ШТРУДЕЛЬ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка текстів та ілюстрацій "Брендбук мережі кафе "ШТРУДЕЛЬ" 
являє собою керівництво по фірмовому стилю мережі кафе 
"ШТРУДЕЛЬ".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97119  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чухрай Наталія Іванівна, Шаховська Наталія Богданівна, Бублик 
Мирослава Іванівна, Мрихіна Олександра Борисівна, Лісовська Лідія 
Степанівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет "Львівська політехніка" 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Methodical approach to assessing the readiness level of 
technologies for the transfer"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Обґрунтовано метод оцінки рівня готовності досліджень та розробок 
до комерціалізації на ринку, який включає оцінку зрілості технології 
на аналітичному та патентному рівнях.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97120  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чухрай Наталія Іванівна, Лісовська Лідія Степанівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Національний університет "Львівська політехніка" 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Наукова стаття "Формування споживчої корисності інновації"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розкрито зміст поняття споживчої корисності інновації як складової її 
споживчої цінності та розглянуто рівні формування нового товару.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97121  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Смолкова Надія Петрівна (DIG)  
 
Повне ім'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 "DIG Summertime" ("Summertime")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

На картині зображено групу людей на літньому відпочинку. Олівець, 
чорнила, акварель.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97122  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вдовиченко Раїса Петрівна, Шапочка Катерина Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Стаття "FORMATION OF STUDENT YOUTH VALUE ATTITUDE TO 
PROFESSIONAL ACTIVITY"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Vdovychenko R., Shapochka K. FORMATION OF 
STUDENT YOUTH VALUE ATTITUDE TO PROFESSIONAL 
ACTIVITY // The scientific heritage. - 2019. - № 41. - Р. 43-46. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97123  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Стаття "Підготовка майбутніх вихователів до роботи з розвитку 
мовлення дітей із ЗПР в умовах інклюзивного освітнього середовища"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Шапочка Катерина. Підготовка майбутніх 
вихователів до роботи з розвитку мовлення дітей із ЗПР в умовах 
інклюзивного освітнього середовища // Збірник наукових праць 
Уманського державного педагогічного університету. - 2019. - Випуск 3. - 
С. 179-185. 

 
Анотація   

Проаналізовано теоретичні положення підготовки майбутніх 
вихователів; розкрито поняття інклюзивного освітнього середовища; 
встановлені психолінгвістичні особливості мовленнєвої діяльності 
дітей із ЗПР, зокрема особливості формування комунікативних умінь і 
навичок, психічний розвиток.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97124  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чернікова Дар'я Володимирівна (Dari Chernikova)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка ювелірних виробів "Ластівки"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97125  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2020  
 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 58, 2020 
 

284 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Навчальне видання "Книжка для читання дітям у закладах 
дошкільної освіти та родинному колі "Моральна пектораль"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Моральна пектораль. Книжка для читання дітям у 
закладах дошкільної освіти та родинному колі / авт.-уклад. Л. В. Лохвицька. - 
Тернопіль : Мандрівець, 2020. - 200 с. 

 
Анотація   

Книжка підготовленя як літературний додаток у навчально-
методичному комплекті до супроводу парціальної програми з 
морального виховання дітей дошкільного віку "Скарбниця моралі", 
схваленої до використання в закладах дошкільної освіти.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97126  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Навчальний посібник "Програма з морального виховання дітей 
дошкільного віку "Скарбниця моралі" 2-ге видання"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Лохвицька Л. В. Скарбниця моралі. Програма з 
морального виховання дітей дошкільного віку. - 2-ге вид., оновл., зі 
змін. і доповн. - Тернопіль : Мандрівець, 2020. - 96 с. 

 
Анотація   

Парціальну програму "Скарбниця моралі" впорядковано відповідно 
до вимог базового компонента дошкільної програми.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97127  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Стаття "Evaluation Of Distributors In The Process Of Commercialization 
Of Innovative Production"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

На основі вдосконалених критеріїв оцінюється система 
дистирб'юторів під час комерціалізації інноваційної продукції.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97128  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єршова Ніна Михайлівна, Калашников Костянтин 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)  Твір наукового характеру "Методика оптимального проектирования 
подвески робота"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Основу методики складає аналітичний метод оптимізації. Матричний 
метод динамічного програмування пристосував до проектування 
підвіски робота.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97129  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єршова Ніна Михайлівна, Калашников Костянтин 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)  Твір наукового характеру "Принцип адаптивного управления 
движением робота с динамической подвеской"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В основі адаптивного управління є принцип зворотного зв'язку. В 
роботах цей принцип реалізується шляхом створення інформаційної 
системи, тобто спеціальних засобів, які доставляють управляючій 
системі необхідну інформацію про теперішній стан рухових механізмів 
робота та навколишнього середовища.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97130  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мороз Петро Володимирович, Кришмарел Вікторія Юріївна, Мороз 
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)  "Всесвітня історія" підручник для 7 класу закладів загальної 
середньої освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97131  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Штефирца Олена Андріївна, Стасенко Сергій 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 "Qualia"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Біль та сльози в перемішку з нікотином і алкоголем, ось що стає 
предметом спостережень молодого художника на ім'я Марсель.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97132  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ільченко Тетяна Володимирівна (Марина Спроуз), Аляров Віталій 
Вагифович  

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

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

твору (творів)  Пісня "А я в Дубае"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97133  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ільченко Тетяна Володимирівна (Марина Спроуз), Аляров Віталій 
Вагифович  

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

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

твору (творів)  Пісня "Крадена наречена"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97134  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лях Василь 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Современные 
проблемы и практика развития малых городов в системах расселения 
(на примере г. Фастов Киевской области)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Лях В. М. Современные проблемы и практика 
развития малых городов в системах расселения // Архітектурний 
вісник КНУБА. - 2016. - Вип. 8-9. - С. 350-356. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97135  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гайдукович Аліна Ігорівна  
 
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 "Логотип Fantasy room"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97136  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Монографія "Знакомьтесь - клерихью..."   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Шама И. Н. Знакомьтесь - клерихью... - Запорожье : 
ООО "ИПО "Запорожье", 2009. - 160с. 

 
Анотація   

Представлено історію появи клерих'ю в британській літературі, 
проаналізовано систему персонажів та сюжетів, особливості мови та 
версифікації, пояснено специфіку виникнення гумористичного 
ефекту, описано інтертекстуальну структуру, розкрито причини, 
спрямованість та символічний характер сміху в клерих'ю.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97137  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дяченко Віра Станіславівна (Vera Minaeva, VM)  
 
Повне ім'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 "Honey"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97138  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Москальова Людмила Юріївна, Помиткін Едуард Олександрович  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Робочий зошит для вивчення учнями 
1 класу інтегрованого курсу "Людина. Родина. Світ" Частина 3. 
"Весна"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  97139  
 
Дата реєстрації авторського права  08.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Москальова Людмила Юріївна, Помиткін Едуард Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір "Робочий зошит для вивчення учнями 

1 класу інтегрованого курсу "Людина. Родина. Світ" Частина 1. 
"Осінь"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  97140  
 
Дата реєстрації авторського права  08.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Москальова Людмила Юріївна, Помиткін Едуард Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір "Робочий зошит для вивчення учнями 

1 класу інтегрованого курсу "Людина. Родина. Світ" Частина 2. 
"Зима"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  97141  
 
Дата реєстрації авторського права  08.04.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сидоренко Вікторія Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Книга "Положення про Віртуальну кафедру андрагогіки (Virtual 

Department of Andragogy)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Сидоренко В. Положення про Віртуальну кафедру 

андрагогіки (Virtual Department of Andragogy) / В. В. Сидоренко. К. : 
Агроосвіта, 2018. - 12 с. 

 
Анотація   

Сучасна епоха, що співпадає із четвертою промисловою революцією, 
характеризується широким упровадженням новітніх технологій в усі 
сфери життєдіяльності людини, злиттям матеріального світу з 
віртуальним, у результаті чого створюються нові кіберфізичні 
компоненти, що поєднані в єдину  цифрову екосистему. ЇЇ провідними 
ознаками є: здатність суб'єктів співдіяти і співіснувати; віртуалізація 
простору; прозорість; мережева взаємодія; технічна підтримка; 
використання інформаційно-комунікаційних технологій тощо.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  97142  
 
Дата реєстрації авторського права  08.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сидоренко 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)  Науково-методичне видання "Професійний розвиток фахівців в 

умовах формальної, неформальної та інформальної освіти: ключові 
компетентності і ресурси: електронний курс"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Сидоренко Вікторія. Професійний розвиток фахівців 

в умовах формальної, неформальної та інформальної освіти: ключові 
компетентності і ресурси : електронний курс. Київ : ДУ "НМЦ 
"Агроосвіта", 2019. - 130 с. 

 
Анотація   

Сучасна епоха знаменує собою вихід за межі інформаційного 
суспільства, для якого засадничими є технології, характеризується 
швидкими змінами в усіх сферах життєдіяльності людини, 
прискореним процесом знецінювання та застарівання знань, умінь і 
компетенцій фахівців. В умовах дигіталізації, тобто інтеграції 
цифрових технологій в усі види діяльності, спостерігається розрив у 
навичках сучасного фахівця.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97143  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Андрієвська Яніна Павлівна, Романенко Світлана Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Стаття "Дослідження фізико-механічних властивостей 
склопластикової арматури та її анкерування в бетонних виробах"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Дана робота присвячена визначенню фізико-механічних характеристик 
склоплатикової арматури та її порівняння із металевою арматурою, а 
також встановлення за розрахунком довжини її анкерування в бетоні, 
спираючись на існуючі нормативні документи в будівництві та 
виявлення факторів, які впливають на зчеплення арматури з бетоном 
для можливості подальшого підсилення залізобетонних конструкцій. 
Дана розробка необхідна інженерам-проектувальникам для використання 
у проектах рівноцінної заміни металевої арматури на склопластикову 
меншого діаметру, що дає суттєву економію витрат.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97144  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Романенко Світлана Миколаївна, Андрієвська Яніна Павлівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру, 
ілюстрація  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Проектування підсилення кроквяної ферми"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В даній роботі наведено результати обстеження будівлі для виявлення 
пошкоджених, деформованих несучих елементів каркаса. Розроблені 
заходи щодо підсилення елементів ферми з метою подальшої безпечної 
експлуатації. Розроблена розрахункова модель металевої ферми, 
підсиленої додатковими стрижнями, виконано розрахунок металевої 
ферми у програмному комплексі "Ліра САПР 2013", що є комп'ютерною 
системою для структурного аналізу та проектування. Дана розробка 
необхідна інженерам-проектувальникам для будівництва будівель і 
споруд, інженерам-будівельникам, науковим фахівцям, студентам 
вузів III, IV рівня акредитації.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97145  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Николин Петро Михайлович, Костишин Володимир Степанович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Експрес-оцінка енергетичної 
ефективності відцентрового насоса за відсутності експериментального 
визначення його витрати"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В статті розглянуто та побудовано робочі характеристики для 
відцентрового насоса без експериментального визначення його 
витрати. Запропоновано методологію енергетичного аудиту без 
використання витратоміра, що значно здешевлює електровимірювальний 
комплекс для визначення ефективності роботи електропривідного 
насосного агрегата.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97146  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Збірка ілюстрацій "СКЕЛЕТИК"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Ілюстрації різних типів викривлення хребта до авторської методики 
Оксани Слінько, в основні якої лежить діагностика та корекція вад 
постави. Художньо оформлені зображення вигинів хребта у вигляді 
"скелетиків" візуально демонструють різні типи постави. "Скелето- 
герої" навчають дітей розрізняти різні типи викривлень хребта та 
формують уявлення про ідеальну поставу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97147  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Текст пісні "Black swan"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97148  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Опис гри з ілюстраціями "Напольна спортивно-розважальна гра 
"Smart funny jumping" (Розумні кмітливі переміщення)" ("funny 
jumping" - забавні стрибки")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Виконання стрибків та переміщень по викладених фігурках стоп та 
долоньок.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97149  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Рукопис підручника "Українська мова. 7 клас"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Завдання підручника - це розвиток особистості учня, формування в 
нього мовленнєвої культури, комунікативної компетентності, 
гуманістичного світогляду, національної свідомості, високої моралі, 
активної громадської позиції, естетичних смаків і ціннісних 
орієнтацій.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97150  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чумак Надія Петрівна, Кривошеєва Тетяна Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Рукопис підручника "Французька мова (3-й рік навчання). 7 клас"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник є концептуальним продовженням серії підручників для 
загальноосвітньої школи цього самого авторського колективу, 
містить достатню систему вправ, не перевантажений, усі інструкції 
чіткі.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97151  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Рукопис підручника "Історія України" підручник для 7 класу 
закладів загальної середньої освіти (за редакцією О. І. Пометун)   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Посібник укладено згідно з навчальною програмою для 
загальноосвітніх навчальних закладів (за новим Державним 
стандартом базової і повної загальної середньої освіти).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97152  
 

Дата реєстрації авторського права  08.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Масол Людмила Михайлівна, Гайдамака Олена Василівна, 
Кузьменко Галина Василівна, Лємешева Наталія Андріївна  

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

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

твору (творів)  Рукопис підручника "Мистецтво (інтегрований курс). 7 клас"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Підручник є концептуальним продовженням лінійки підручників для 
середньої школи, побудовано за моделлю поліцентричної інтеграції 
мистецьких знань, що передбачає інтегрування домінантних 
змістових ліній - музичного та образотворчого мистецв.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  97153  
 
Дата реєстрації авторського права  08.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Назаренко Костянтин Юрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Книга "Благословенний та проклятий. Хто я?"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  97154  
 
Дата реєстрації авторського права  08.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Огульчанська Оксана Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Наукова стаття "Галерея жіночих образів у романі А. Кроніна "Зірки 

дивляться вниз"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті зроблено спробу цілісного аналізу жіночих образів у романі А. 
Кроніна "Зірки дивляться вниз".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97155  
 

Дата реєстрації авторського права  09.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір з ілюстраціями "Архитектурный 
проект "Развлекательный комплекс "Saudi Times Sguare"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір являє собою опис та ескізи архітектурного проекту 
розважального комплексу "Saudi Times Sguare".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97156  
 

Дата реєстрації авторського права  09.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Короткін Максим 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)  Роман "Удача Бурхарда Грема"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Це пригодницьке фентезі про улюбленця Фортуни на ім'я 
Францтролль.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97157  
 

Дата реєстрації авторського права  09.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Келемен Юрій Іванович, Ярковський Віктор Семенович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Музична збірка "Струни між серцем і душею"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У збірку ввійшли різнопланові музичні твори для дітей молодшого 
шкільного віку, учасників творчих колективів та виконавців.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97158  
 

Дата реєстрації авторського права  09.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шаповалова Альона Костянтинівна  
 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 58, 2020 
 

297 

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Положення про організацію та 
проведення Міжнародного кінофестивалю "Світло"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97159  
 

Дата реєстрації авторського права  09.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  MAZU (псевдонім), Горбенко Ольга 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 "Call me"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97160  
 

Дата реєстрації авторського права  09.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  MAZU (псевдонім), Горбенко Ольга 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 "All my life"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97161  
 

Дата реєстрації авторського права  09.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Книга "Я красиво убиваю людей"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Дана книга не про смерть, вона про духовний пошук та цінності життя.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  97162  
 
Дата реєстрації авторського права  09.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ksanti (псевдонім), Бондарев Юрій Олегович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Дім - життя"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  97163  
 
Дата реєстрації авторського права  09.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рисований Олександр Миколайович, Ніколенко Альона Олександрівна, 

Шевченко Артем Геннадійович, Пальчун Владислав Олегович, 
Ярещенко Олександр Володимирович, Олійник Антон Сергійович, 
Пастушенко Максим Сергійович, Лещенко Роман Віталійович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Моделювання роботи регістра зсуву з 

нелінійними зворотними зв'язками в полі GF(3)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма дозволяє отримати в кінцевому полі GF(3).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  97164  
 
Дата реєстрації авторського права  09.04.2020  
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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)  Літературний письмовий твір з ілюстраціями "Концепція продукту 

"Чудобокси. Більше ніж книга"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

"Чудобокси. Більше ніж книга" - інтерактивна дитяча книга, 
мультимовна аудіо- і електронна книга про дівчинку Соню та її брата 
Пашу, їх пригоди почалися з появою дивовижних істот - чудобоксів.       
В мобільному додатку персонажі оживають в доповненій реальності.     
Є розділи Алфавіт, Словник, Грай з батьками.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  97165  
 
Дата реєстрації авторського права  09.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дзюба Сергій Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Сценарій короткометражного художнього фільму "ТИК"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Історія про ставлення в суспільстві до громадян, які мають фізичні 
вади.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  97166  
 
Дата реєстрації авторського права  09.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дзюба Сергій Васильович, Кірсанов Артемій Павлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Сценарій короткометражного художнього фільму "Нехай щастить!"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Історія про прикрості долі, зокрема про те, що той, хто пошиває в 
дурні інших, може сам бути ошуканий.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  97167  
 
Дата реєстрації авторського права  09.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  FRANKO (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Музичний альбом "Тремор"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Музичний альбом "Тремор" - це збірник музичних творів з текстом, 
який складається з восьми композицій: "Рисові поля", "Падав і 
летів", "Дай мені тепла", "Твої правила", "Пірс", "До-мінор", "Ніби 
не ясно", "Тремор".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  97168  
 
Дата реєстрації авторського права  10.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карпюк Оксана Дмитрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру, усний 

твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  "Англійська мова" підручник для 3 класу закладів загальної 

середньої освіти (з аудіосупроводом)   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

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

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  97169  
 
Дата реєстрації авторського права  13.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рогожинський Дмитро Олексійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Ескіз  
 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 58, 2020 
 

301 

Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Ескіз твору архітектури "Музейно-культурний та розважально-

торгівельний комплекс "Sport Time" ("ST")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір архітектури "ST" включає ескізи пісочного годинника в колі з 
м'ячами замість піщинок музейно-культурного та розважально-
торгівельного комплексу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97170  
 

Дата реєстрації авторського права  13.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Стаття "Історико-педагогічний аналіз категорії "освіта"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Бабаян Ю. О. Історико-педагогічний аналіз категорії 
"освіта" // Наукові записки Бердянського державного педагогічного 
університету. - 2019. - Випуск 2. - С. 10-18. 

 
Анотація   

У статті поданий ретроспективний аналіз поняття "освіта", що 
з'явилося в науково-педагогічній літературі в кінці вісімнадцятого 
століття як синонім до слова "виховання" і поступово набувало все 
ширшого контексту. Проаналізовано характеристики, ознаки та 
тенденції розвитку освіти на сучасному етапі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97171  
 

Дата реєстрації авторського права  13.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бабаян Юлія Олександрівна, Воєвода Людмила Денисівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Стаття "Патріотичне виховання дітей дошкільного віку"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Бабаян Ю. О., Воєвода Л. Д. Патріотичне виховання 
дітей дошкільного віку // Herald pedagogiki. Nauka i Praktyka. - 2019. - 
# 50. - S. 90-91. 

 
Анотація   

У статті проаналізовано проблему виховання патріотизму, яка є 
значущою для всіх ланок освіти, починаючи з дошкільної. Висвітлено,  
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що патріотичні почуття не з'являються самі по собі, а є результатом 
довготривалого виховного впливу на людину.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97172  
 

Дата реєстрації авторського права  13.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тарасевич Станіслав Миколайович, Остроумов Іван Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Розрахунок часу затримки прибуття літака у 
аеропорт призначення" ("LSM")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Виконує оцінювання маршрутів літаків, проводить аналіз затримок у 
певних точках повітряного простору та дає можливість вибирати 
оптимальні параметри польоту для покращення навігації. Забезпечує 
можливість уникнути затримок при виконанні польоту; результати 
оцінювання затримок та точності відображаються у вигляді графіків.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97173  
 

Дата реєстрації авторського права  13.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір публіцистичного характеру 
"Положення проведення змагань футбольного турніру "Кубок 
гагаузьких сел. Півдня Одеської області" ("Футбольний турнір 
"Кубок гагаузьких сел. Півдня Одеської області")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір було розроблено відповідно до потреб збереження великого 
футболу на селі та реалій розвитку великого футболу в гагаузьких 
селах Півдня Одеської області.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97174  
 

Дата реєстрації авторського права  13.04.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Монографія "Теоретичні та методологічні засади підготовки 
майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін до 
застосування STEM-технологій"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Представлено результати дослідження стану впровадження STEM-
світи в Україні та особливості підготовки майбутніх вчителів 
природничо-математичних дисциплін до застосування STEM-
технологій у професійній діяльності. Важливе місце займає 
дослідження стану сформованості STEM-компетенцій у здобувачів 
освіти. Проаналізовано теоретико-методологічні засади створення 
моделі STEM-освіти не лише в Україні, а й у зарубіжних країнах через 
призму інноваційних підходів до навчання, таких як: інтегрований, 
проектний, практико-орієнтований, хмарних технологій, 
робототехніки тощо.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97175  
 

Дата реєстрації авторського права  13.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Книга "Как создать себя? Пошаговое руководство по достижению 
уникальности"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Книга являє собою самоучитель з розвитку власного таланту, 
покрокове керівництво з досягнення унікальності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97176  
 

Дата реєстрації авторського права  13.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гісем Олександр Володимирович, Мартинюк Олександр 
Олександрович  

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

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

твору (творів)  "Всесвітня історія" підручник для 7 класу закладів загальної 
середньої освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Видання підготовлене відповідно до чинної Навчальної програми з 
історії та висвітлює питання курсу історії Середніх віків для 7 класу. 
Матеріал підручника допоможе сформувати в учнів уявлення про 
історичне коріння багатьох актуальних проблем сучасного світу. 
Основна увага приділяється ролі держав, релігій та культури в житті 
окремої людини. Підручник вирізняється чіткою структурою, 
лаконічністю викладу матеріалу, багатим та різноманітним 
ілюстративним рядом.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97177  
 

Дата реєстрації авторського права  13.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бондаренко Олена Олександрівна, Ластовецький Василь Васильович, 
Пилипчук Олександр Павлович, Шестопалов Євген Анатолійович  

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

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

твору (творів)  "Інформатика" підручник для 7 класу закладів загальної середньої 
освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Зміст посібника відповідає вимогам чинної навчальної програми з 
інформатики для 7 класу. Підручник містить теоретичний матеріал, 
адаптований до сучасного життя, із прикладами практичного 
застосування знань, вправи на формування навичок роботи з певним 
програмним забезпеченням, питання для самоперевірки, практичні 
роботи з покроковим описом виконання. Підручник має інтернет-
підтримку (додаткові матеріали до практичних робіт, тестові завдання 
з автоматичною перевіркою результату). Призначено для учнів 7 
класу закладів загальної середньої освіти.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97178  
 

Дата реєстрації авторського права  13.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гісем Олександр Володимирович, Мартинюк Олександр 
Олександрович  

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

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

твору (творів)  "Історія України" підручник для 7 класу закладів загальної середньої 
освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник висвітлює основні питання історії України від часів 
виникнення української Русі-України до XV ст. і закладає основи 
знань з історії нашої держави. Матеріал підручника сприяє 
формуванню найважливіших культурно-історичних орієнтирів для 
формування громадянської, етнонаціональної та культурної 
самоідентифікації особистості на основі вивчення досвіду українського 
народу. Методичний апарат сприяє формуванню навичок роботи з 
інформацією та вмінню використовувати її в практичній діяльності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97179  
 

Дата реєстрації авторського права  13.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "ФОРМУЛА РЕСУРСА ВРЕМЕНИ"  ("РЕСУРС 
ВРЕМЕНИ" )  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Результатом наукової праці автора у творі "ФОРМУЛА РЕСУРСА 
ВРЕМЕНИ" є формула ресурсу часу, яка отримана відповідно до 
існуючого рівня науки в галузі фізики і математики. Отримана 
формула узгоджується зі спеціальною теорією відносності Ейнштейна 
і з неї випливає, що регулятором швидкості перебігу часу є питома 
маса речовини, а також площа поверхні системи відносно енергії її 
електромагнітного випромінювання, а також ряд інших властивостей 
ресурсу часу, включаючи джерело його походження.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97180  
 

Дата реєстрації авторського права  13.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Музичний твір без тексту, складений твір  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Інструментально-джазовий збірник "Весна"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

"Безмятежный настрой", "Далекий берег", "Свидание с тобой", 
"Приятные традиции", "В преддверии Рождества", "Мысли у 
камина", "В путь", "Ночная жизнь", "Добрые воспоминания", 
"Неспешность времени", "Пиано-чилаут", "Осенний джаз", 
"Предрассветный город", "Фанки-лаунж", "Пляжный роман", 
"Момент ожидания", "Зимняя босса", "Однажды летом", "Босса и 
пиано", "Ночной лайт", "Отпуск в тропиках", "Миг мечтаний", 
"Танец с тобой", "Весеняя босса", "Ночной романтик", "Время 
любви", "Миг надежды", "Тихое счастье", "Прозрачный путь", 
"Вечерний диалог", "В позитивном русле", "Грациозная босса", 
"Колыбельная для тебя", "Приятные воспоминания", "Летнее 
ностальжи", "Плавная босса", "Летний коктейль", "Баллада об 
ушедшей любви", "Тонкий намек", "Первая весна с тобой", "Зимний 
выходной", "Полуночный свинг", "Любовное пари", "Старинная 
баллада", "Нестандартный случай", "Ветер надежды", "Ночная 
ностальгийя", "Грущу по тебе", "Медовый месяц", "Весення 
колыбельная".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  97181  
 
Дата реєстрації авторського права  13.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вольський Георгій Миколайович  
 
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 "Спортивно-

сімейний, варочно-обігрівальний мускулелектрострумок" 
("Мускулелектрострумок")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Мускулелектрострумок не потребує пального, є одночасно 
спортивним знаряддям і в певній мірі створює енергетичну 
незалежність кожної родини.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97182  
 

Дата реєстрації авторського права  13.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

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

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97183  
 

Дата реєстрації авторського права  13.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Пісня "З тобою, зі мною, і годі"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97184  
 

Дата реєстрації авторського права  13.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  MELOVIN (псевдонім), Вовк Лука Давидович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

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

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97185  
 

Дата реєстрації авторського права  13.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  MELOVIN (псевдонім), MIKE RYALS (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 "Under the Ladder"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  97186  
 
Дата реєстрації авторського права  13.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  MELOVIN (псевдонім), MIKE RYALS (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 "Oh, No!"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  97187  
 
Дата реєстрації авторського права  13.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Русанов Станіслав Геннадійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірник пісень "Lie."   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  97188  
 
Дата реєстрації авторського права  13.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Микосянчик Оксана Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Музичний твір з текстом "Make your body smile"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97189  
 

Дата реєстрації авторського права  13.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пахомов Сергій 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 "Когда тебя нет"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97190  
 

Дата реєстрації авторського права  13.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Станько Вадим Павлович, Ходякова Галина Вікторівна, Кузьма 
Катерина Теодозіївна  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комп'ютерна гра "Континент знань"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для поглиблення знань користувача з питань 
науки і традиційних знань шляхом відповідей на запитання в 
ігровому форматі. При виборі рівня гри відкривається ігрове поле, 
розділене на певну кількість ігрових квадратів. Гравець повинен 
покроково дійти до фінальної точки, відповідаючи на питання на 
кожному кроці.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97191  
 

Дата реєстрації авторського права  13.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Катрук Марина Віталіївна, Ходякова Галина Вікторівна, Кузьма 
Катерина Теодозіївна  

 
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 "Інформаційний сайт для людей з вадами 
зору"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сайт створений та призначений для інформування людей, що хворі на 
цукровий діабет та мають вади зору. Він інформує користувача про 
всі аспекти процесу лікування, прийому ліків, властивості лікарських 
засобів та інших пов'язаних з лікуванням питань, які можуть виникнути 
в процесі лікування. Сайт має функцію збільшення та зменшення 
розміру тексту.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97192  
 

Дата реєстрації авторського права  13.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація, 
фотографічний твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис з ілюстраціями та фото "Індивідуальний портативний пристрій 
для лікування, терапії, захисту дихальних шляхів від вірусних 
(COVID-19 і т. д.), мікробних патогенів, отруйного пилу, з функцією 
визначення патогену, отруйних речовин в повітрі, діагностики 
організму користувача"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Універсальний, захисний, лікувальний, профілактичний пристрій 
багатоцільового призначення для захисту дихальних шляхів від 
інфекцій і токсичних речовин, для персоналу медичних, громадських 
установ, працівників шкідливих виробництв, засіб для уникнення 
зараження при епідеміях, зокрема COVID-19 і т. д.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97193  
 

Дата реєстрації авторського права  13.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Кіносценарій короткометражного ігрового фільму "Деньги - Смерть"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Історія простого гончара, який знайшов скарб, але не взяв його, 
заявляючи, що гроші - це смерть. Розбійники не повірили йому і  
забрали золото собі. Але, не зумівши його поділити, розбійники 
вбивають один одного. А прості люди, знайшовши цей скарб, будують 
міст для всіх через річку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97194  
 

Дата реєстрації авторського права  13.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Програмний продукт "Программно-аппаратный комплекс "Учет 
проездов, зарегистрированных с помощью "Е-тикет", и персонализация 
льготных категорий граждан"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97195  
 

Дата реєстрації авторського права  13.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іванова Марія Станіславівна, Іванова-Хмєль Тереса Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Підручник "Польська мова" підручник для 7 класу з навчанням 
польською мовою закладів загальної середньої освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97196  
 

Дата реєстрації авторського права  13.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Підручник "Інтегрований курс "Література" (польська та 
зарубіжна)" підручник для 7 класу з навчанням польською мовою 
закладів загальної середньої освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97197  
 

Дата реєстрації авторського права  13.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Браун Єва Ласловна, Зикань Христина Імрівна, Ковач-Буркуш 
Єлизавета Степанівна  

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

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

твору (творів)  Підручник "Угорська мова" підручник для 7 класу з навчанням 
угорською мовою закладів загальної середньої освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97198  
 

Дата реєстрації авторського права  13.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пецюх Ігор 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 "Герб "Барви швидкості"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97199  
 

Дата реєстрації авторського права  13.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  "Болгарська мова" підручник для 7 класу закладів загальної 
середньої освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник для закладів загальної середньої освіти.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97200  
 

Дата реєстрації авторського права  13.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Біленька-Свистович Леся Володимирівна, Ковалевський Єжи, 
Ярмолюк Микола Олександрович  

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

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

твору (творів)  "Польська мова (3-й рік навчання)" підручник для 7 класу закладів 
загальної середньої освіти"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник для закладів загальної середньої освіти.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97201  
 

Дата реєстрації авторського права  13.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Добра Олена Михайлівна, Кіор Тетяна Миколаївна, Никишова Віра 
Володимирівна, Сагірова Людмила Леонідівна, Бачинська Оксана 
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)  "Новогрецька мова" підручник для 7 класу закладів загальної 
середньої освіти"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник для закладів загальної середньої освіти.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97202  
 

Дата реєстрації авторського права  13.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Войцева Олена Андріївна, Бучацька Тетяна Григорівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  "Польська мова (7-й рік навчання)" підручник для 7 класу закладів 
загальної середньої освіти"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник для закладів загальної середньої освіти.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97203  
 

Дата реєстрації авторського права  13.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ремез Ігор Васильович, Корчагін Павло Гнатович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

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

Комп'ютерна програма "ACCORD" - це автоматизована облікова 
система АТ КБ "ПриватБанк", яка призначена для аналітичного 
обліку на особових рахунках клієнтського договору відповідно до 
фінансової схеми.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97204  
 

Дата реєстрації авторського права  13.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Саннікова Олена Олександрівна, Лебедько Володимир 
Олександрович, Чіліков Дмитро Володимирович, Кравченко Дмитро 
Олегович, Сириця Костянтин Сергійович, Мельниченко Павло 
Олександрович, Кузьменко Дмитро Геннадійович, Сліпко Ігор 
Володимирович, Дубровін Євген Альбертович, Богданов Роман 
Володимирович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" 
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Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Web-версія додатку "Приват24" для 
фізичних осіб (NEXT)" ("Приват24 web (NEXT)")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Це система інтернет-банкінгу, призначена для дистанційного 
керування банківськими рахунками клієнта в режимі реального часу 
для клієнтів ПриватБанку і платіжний сервіс для не клієнтів 
ПриватБанку, який дозволяє проводити основні банківські операції 
віддалено.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97205  
 

Дата реєстрації авторського права  14.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ільченко Тетяна Володимирівна, Аляров Віталій Вагифович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Пісня "Я летала на Луну"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97206  
 

Дата реєстрації авторського права  14.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

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

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97207  
 

Дата реєстрації авторського права  14.04.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Стаття "Теоретичний аналіз проблеми формування фасилітаційної 
компетентності в майбутніх учителів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Фокша О. М. Теоретичний аналіз проблеми 
формування фасилітаційної компетентності в майбутніх учителів // 
Науковий часопис Національного  педагогічного університету імені 
М. П. Драгоманова. Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. - 
Вип. 60. - Том 2. - 2018. - С. 203. 

 
Анотація   

Стаття висвітлює теоретичний аналіз наукових джерел з метою 
встановлення термінологічних меж феномену "фасилітаційна компетент-
ність учителя". Спираючись на результати аналізу наукового фонду 
визначено, що: фасилітація у загальному вигляді є процесом допомоги 
та підтримки особистості у різноманітних ситуаціях міжособистісної 
взаємодії; педагогічна фасилітація є специфічним видом педагогічної 
діяльності вчителя, яка забезпечує гармонійне особистісне становлення 
учня, його повноцінну життєву самореалізацію та самоактуалізацію; 
фасилітаційне спілкування є видом педагогічної взаємодії, у результаті 
якої за певних умов здійснюється усвідомлений, інтенсивний й 
продуктивний саморозвиток усіх суб'єктів освітнього процесу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97208  
 

Дата реєстрації авторського права  14.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Збірка пісень "Три чертовых дюжины"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка містить 39 музичних творів: "Возвращение перелетных птиц", 
"Я просто любила", "Полет соколов", "Не жалей ни о чем", "Все 
прошло", "Ласточка моя", "Вечер при свечах", "День рожденья в 
Новый год", "Пройти путь", "Осенний туман", "Старая скрипка 
"Амати", "Морской поход", "Малая родина", "Достану звезду", 
"Грезы юности", "Дальнобойщик уходит в рейс", "Возвращение 
солдата с войны", "Любовники", "Ты решила уйти", "Уход 
любимого", "Сомнения", "Любовь на снегу", "Лебеди", "Сосновый 
бор", "Любовь на берегу", "Ноябрьский дождь", "Старый пианист",  
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"Душе молебен", "Июньский парк", "Вдвоем одиночество", "Весна 
зиму сменяет", "Круиз на Париж", "Разлука осень", "Полевые 
цветы", "Дорога к морю", "Старые часы", "Прощание", "Июньская 
любовь", "Филин".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97209  
 

Дата реєстрації авторського права  14.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Безродна Олена Сергіївна, Остапенко Вікторія Миколаївна, 
Максімова Марина Валеріївна  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Збалансований підхід до стратегічного управління 
банком та інструментарій оцінювання його ефективності"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97210  
 

Дата реєстрації авторського права  14.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Пісня "Sex appeal"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97211  
 

Дата реєстрації авторського права  14.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Перелигін Ігор Веніамінович, Перелигіна Гаїна Томівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Красная таблетка для снижения веса. 
Метод SMART SLIM SURFING * SSS"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97212  
 

Дата реєстрації авторського права  14.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Кіносценарій "Подвійний імельман"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Поблизу селища міського типу підбито невеликий транспортний 
літак, який мав доправити все необхідне бійцям підрозділу, що 
опинилися в оточенні. Члени екіпажу у складі чотирьох чоловік 
встигають вистрибнути з парашютами на окуповану територію. Пілот 
і помічник пілота відтягують літак від населеного пункту. Літак падає 
за лісом в болотисту місцевість. З членами команди розпочинаються 
пригоди на окупованій території.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97213  
 

Дата реєстрації авторського права  14.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Збірка літературних творів навчального характеру "Кейси 
Співаковського"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Кейси Співаковського являють собою інноваційну, різновекторну, 
багатомовну освітню технологію, основану на комплексному підході 
до вивчення та застосування навчальних тем, які вимагають аналізу 
та синтезу великої кількості інформації.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97214  
 

Дата реєстрації авторського права  14.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний твір навчального характеру "Структура, інструктивні 
указівки щодо правил і способів використання літературного твору 
навчального характеру "Кейси Співаковського"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір передбачає комплексний, інтегральний підхід до подання 
навчальної теми із застосуванням інтерактивних інформаційних 
технологій.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97215  
 

Дата реєстрації авторського права  15.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний твір "Єгипетська Легенда Коровхатеп"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97216  
 

Дата реєстрації авторського права  15.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Хто тебе найбільше любить?"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97217  
 

Дата реєстрації авторського права  15.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Музичний твір зтекстом "Ранкова"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97218  
 

Дата реєстрації авторського права  15.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Порядченко Лариса Валентинівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система "BC Ticket"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма надає можливість користувачу та/або особі із відповідними 
повноваженнями, наданими йому користувачем, створювати 
електронний комплект квитків на власні чи інші заходи, бронювати 
та оплачувати місця відпочинку, здійснювати продаж таких 
квитків/бронювання столів/інших місць відпочинку шляхом реалізації 
через власні каси та власний сайт, включаючи підтримку Інтернет- 
еквайрингу, та надавати права з реалізації квитків третім особам.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97219  
 

Дата реєстрації авторського права  15.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Збірка усних творів "Комплект відеопрезентацій лекцій 
дистанційного курсу "Бізнес-інформатика" (Moodle)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  97220  
 
Дата реєстрації авторського права  15.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кучерява Тетяна Олексіївна, Красюк Юлія Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка наукових творів "Збірка тренінгових завдань дистанційного 

курсу "Бізнес-інформатика" (Moodle)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  97221  
 
Дата реєстрації авторського права  15.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Baklan (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 "Yellow Bus"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97222  
 

Дата реєстрації авторського права  15.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Веснін Володимир Вікторович, Веснін Артур Вікторович, Весніна 
Світлана Володимирівна, Веснін Максим Вікторович  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Посадова інструкція масажиста"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Посадова інструкція масажиста Центра Здоров'я, Краси та Успіху 
"The Vesnina Group" містить загальні положення поведінки спеціаліста в 
Центрі, детально описані його обов'язки та речі, які повинен знати та 
вміти спеціаліст, а також його права, відповідальність та умови роботи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97223  
 

Дата реєстрації авторського права  15.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Веснін Володимир Вікторович, Веснін Артур Вікторович, Весніна 
Світлана Володимирівна, Веснін Максим Вікторович  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Функціональні обов'язки масажиста"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Функціональні обов'язки масажиста - загальні правила поведінки 
спеціаліста в Центрі Здоров'я, Краси та Успіху "The Vesnina Group", 
поетапно прописані дії з клієнтом при первинному та повторному 
прийомах. Також прописані взаємодії з гостем та колегами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97224  
 

Дата реєстрації авторського права  15.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  "Географія" підручник для 7 класу закладів загальної середньої 
освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник створено відповідно до Державного стандарту середньої 
освіти.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97225  
 

Дата реєстрації авторського права  15.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бобро Юрій Григорович, Кондратьєв Євген Вячеславович  
 
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 "С любовью к родной планете"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

До музичного альбому увійшли наступні композиції: "Плезиозавр", 
"Море", "Мужчина и женщина", "Красивая девочка", "Безумная 
жизнь", "Андромеда", "Ближний Космос".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97226  
 

Дата реєстрації авторського права  15.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Наукова стаття "Відповідальність за здійснення воєнних злочинів: 
міжнародно-правовий аспект"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Скрильник О. О. Відповідальність за здійснення 
воєнних злочинів: міжнародно-правовий аспект // Журнал 
східноєвропейського права. - 2019. - № 59. - С. 65-73. 

 
Анотація   

У статті розглянуті питання збройного конфлікту: особливості 
відповідальності за такі дії, та ті, що можна кваліфікувати як воєнні 
дії. Звертається увага на нові форми використання учасників 
міжнародних збройних конфліктів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97227  
 

Дата реєстрації авторського права  15.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тарасевич Віктор Миколайович, Алсуф'єва Олена Олександрівна, 
Білоцерківець Володимир Вікторович, Завгородня Олена Олександрівна, 
Золотарьова Ольга Володимирівна, Лебедєва Валентина Костянтинівна, 
Леонідов Ігор Леонідович, Летуча Олександра Володимирівна,  
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                                                            Рябцева Наталія Василівна, Ткаченко Наталія Іллівна, Фаїзова Ольга 
Латифівна  

 
Повне ім'я або 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 "Сучасна міжнародна економіка"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розглянуто зміст, середовище та еволюцію сучасної міжнародної 
економіки, її руху, форми та напрями розвитку міжнародних 
економічних відносин, проблеми економічної глобалізації та 
інтеграції. Наголос робиться на основних поняттях, класифікаціях та 
моделях сучасної міжнародної економіки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97228  
 

Дата реєстрації авторського права  15.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павліков Андрій Миколайович, Балясний Денис Костянтинович, 
Гарькава Ольга Вікторівна, Довженко Оксана Олександрівна, 
Микитенко Сергій Миколайович, Пінчук Наталія Михайлівна, 
Федоров Дмитро 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)  Монографія "Сучасні конструктивні системи будівель із 
залізобетону"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У монографії викладені особливості сучасних конструктивних систем 
із залізобетону, висвітлені їх переваги та недоліки. Наведено 
розрахунок несучої здатності плит перекриття кінематичним 
способом методу граничної рівноваги.  Призначена монографія для 
інженерно-технічних працівників, аспірантів, магістрів і студентів 
будівельних спеціальностей вищих навчальних закладів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97229  
 

Дата реєстрації авторського права  15.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лебедевич Світлана 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 "Забезпечення 
галузевих систем поліменеджменту організацій"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Відображено запропоновану концепцію забезпечення галузевих систем 
поліменеджменту організацій. Сформульовано поняття галузевої 
системи поліменеджменту, методологію формування цієї системи. 
Визначено об'єкт оптимізації та ефективні методи надійності систем, 
модель її оптимізації.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97230  
 

Дата реєстрації авторського права  15.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Васюта Вікторія Борисівна, Васюта Василь Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Стаття "Аналіз ефективності виробничо-комерційної діяльності 
підприємства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Васюта В. Б., Васюта В. В. Аналіз ефективності 
виробничо-комерційної діяльності підприємства // Економіка: реалії 
часу. - 2014. - № 5 (15). - С. 76-82. - Режим доступу до журн.: 
http://economics.opu.ua/files/archive/2014/n5.html 

 
Анотація   

Стаття присвячена проблемі підвищення ефективності виробничо-
комерційної діяльності підприємства у сучасних умовах 
господарювання. Основна мета даного дослідження полягає у 
оцінюванні ефективності виробничо-комерційної діяльності ПАТ 
"Полтавакондитер".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97231  
 

Дата реєстрації авторського права  15.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чайка Тетяна Олександрівна, Яснолоб 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 "Еколого-соціо-економічні переваги вирощування 
енергетичних культур"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Чайка Т. О., Яснолоб І. О. Еколого-соціо-економічні 
переваги вирощування енергетичних культур // Економіка АПК. - 
2017. - № 12. - С. 28-34. 

 
Анотація   

У статті визначено переваги від вирощування енергетичних культур, 
які впливають на екологічну, соціальну й економічну сфери. 
Наведено результати досліджень щодо зменшення викидів СО2 
завдяки біоенергії, їх економічна ефективність і потенціал. 
Запропоновано класифікацію енергетичних культур за категоріями: 
цикл вирощування, тип, характеристика та кінцевий продукт, 
походження.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97232  
 

Дата реєстрації авторського права  15.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яснолоб Ілона Олександрівна, Чайка Тетяна Олександрівна, Горб 
Олег Олександрович, Радіонова Яна Вікторівна  

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

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

твору (творів)  Стаття "Концептуальні засади ефективного функціонування 
енергетично незалежних сільських територій"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Яснолоб І. О., Чайка Т. О., Горб О О., Радіонова Я. В. 
Концептуальні засади ефективного функціонування енергетично 
незалежних сільських територій // Економіка АПК. - 2019. - № 3. -            
С. 115-122. 

 
Анотація   

У статті запропоновано напрями використання енергії біомаси та 
енергії Сонця для забезпечення будівель і споруд сільської території з 
урахуванням еколого-соціо-економічних критеріїв. Встановлено 
позитивний вплив впровадження об'єктів альтернативної енергетики 
в селах. Виявлено напрями, на яких ґрунтується триєдина концепція 
сталого розвитку сільських територій з урахуванням екологічних, 
економічних і соціальних складових.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97233  
 

Дата реєстрації авторського права  15.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яснолоб Ілона Олександрівна, Чайка Тетяна Олександрівна, Зоря 
Олексій Петрович, Дем'яненко Наталія Василівна  

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

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

твору (творів)  Стаття "Концептуальні засади збереження та відновлення стійкості 
національних екосистем"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Яснолоб І. О., Чайка Т. О., Зоря О. П., Дем'яненко Н. В. 
Концептуальні засади збереження та відновлення стійкості 
національних екосистем // Економіка АПК. - 2019. - № 8. - С. 94-102.  

 
Анотація   

Узагальнено визначення терміна "екосистема" через визначення його 
сутності та особливостей. Встановлено функції регіональної політики 
щодо раціонального та бережливого ставлення до національних 
екосистем з урахуванням заходів, спрямованих на запобігання 
втратам у таких. Запропоновано напрями раціонального та бережливого 
ставлення до національних екосистем, які потребують реалізації в усіх 
сферах життя.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97234  
 

Дата реєстрації авторського права  15.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яснолоб Ілона Олександрівна, Чайка Тетяна Олександрівна, Горб 
Олег Олександрович, Радіонова Яна Вікторівна  

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

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

твору (творів)  Стаття "Теоретико-практичні засади створення енергетично 
незалежних сільських територій"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Яснолоб І. О., Чайка Т. О., Горб О. О., Радіонова Я. В. 
Теоретико-практичні засади створення енергетично незалежних 
сільських територій // Економіка АПК. - 2018. - № 11. - С. 97-105. 

 
Анотація   

У статті розглянуто особливості створення енергетично незалежного й 
ефективного села та побудовано його концептуальну модель. 
Наведено деякі аспекти використання біомаси та її ефективність як 
альтернативного джерела енергії. Визначено фактори еколого-
соціально-економічної ефективності розробки та реалізації проектів 
"енергоефективне село" на сільських територіях в Україні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97235  
 

Дата реєстрації авторського права  15.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Крошка Мо"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  97236  
 
Дата реєстрації авторського права  15.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яковенко Віра Вадимівна  
 
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 "Освідчення"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Іва, 14 років, дівчина із Закарпаття, живе із своїм батьком Гришею (42 
роки), який не справляється із вихованням доньки. Мати Іви вже 5 
років як перебуває в Італії на заробітках та спілкується з донькою 
лише по телефону. Іва захоплена старшим хлопцем Дімою (23 роки), 
який разом із друзями займається контрабандою цигарок. Іва таємно 
слідкує за Дімою та слідом за ним відправляється у небезпечну подорож.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  97237  
 
Дата реєстрації авторського права  15.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сіверчук Михайло Станіславович, Шугаєв Євгеній Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка творів ужиткового мистецтва "Іграшка "Равлик Боб"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  97238  
 
Дата реєстрації авторського права  15.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Онищенко Артур Миколайович, Лапченко Артем Сергійович, 

Чиженко Наталія Петрівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Методологія розрахунку цементобетонного покриття 

автомобільних доріг на довговічність"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В методології наведено основні теоретичні положення та аналітичні 
залежності для визначення оцінки довговічності цементобетонного 
покриття автомобільних доріг, які базуються на відомих теоріях та 
методах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97239  
 

Дата реєстрації авторського права  15.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Максимова Юлія Сергіївна, Лященко Анатолій Антонович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  База даних  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  База даних "База даних геопросторових об'єктів генеральних планів 
населених пунктів" ("QGISgp")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

База даних забезпечує виготовлення та використання уніфікованих 
наборів профільних геопросторових даних в складі генеральних 
планів населених пунктів, можливість приведення існуючих наборів 
до уніфікованої структури даних,  а також автоматизацію ряду 
процесів, які забезпечують їх підготовку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97240  
 

Дата реєстрації авторського права  15.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пивоварська Карина Борисівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Полтавський кооперативний коледж Полтавської облспоживспілки 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір освітньо-практичного характеру "Сам 
собі адвокат"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма адаптованих практико-орієнтованих освітніх заходів 
(тренінгів), спрямованих на забезпечення учасників знаннями та 
актуалізацію вмінь, необхідних для самозахисту прав та інтересів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  97241  
 
Дата реєстрації авторського права  15.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сугай Мирон Іванович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір з ілюстраціями "БІЗНЕС-МІСТО"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі  описано проект створення повноцінного закритого міста, що 
включає в себе урядовий квартал, підземні паркінги, готелі з казино,  
торгові центри, бізнес центри, а також галереї та виставкові зали, 
конференц-зали, житловий комплекс, дитячі садки та школи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  97242  
 
Дата реєстрації авторського права  15.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дмитрук Анатолій Якимович  
 
Повне ім'я 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 способу створення і реалізації 

кольорових жеребів "Атракція пізнавальна втіха "Жеребіада"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір розкриває спосіб створення і реалізації кольорових жеребів, який 
включає здійснення жеребовими (ведучими атракції "Жеребіада") і 
жеребентами (людьми, що є охочими до впізнавальних втіх від 
атракції "Жеребіада") процедур уявлення кольорових жеребів, їх 
опредметнення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97243  
 

Дата реєстрації авторського права  15.04.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір практичного характеру з ілюстраціями 
"Очищение и оздоровление ногтевой пластины по технике 
CombiLight"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі описано принципи техніки комбінування апаратного 
манікюру з використанням алмазних фрез і класичного обрізного 
манікюру з замочуванням у воді (з додаванням морської йодованої 
солі з маслами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97244  
 

Дата реєстрації авторського права  15.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сидоренко Вікторія Вікторівна, Єрмоленко Андрій Борисович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Програма підвищення кваліфікації педагогічних 
працівників закладів фахової передвищої освіти "Розвиток 
професійних (предметних) компетентностей педагогічних працівників 
закладів фахової передвищої освіти"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Програма підвищення кваліфікації педагогічних 
працівників закладів фахової передвищої освіти "Розвиток 
професійних (предметних) компетентностей педагогічних працівників 
закладів фахової передвищої освіти" / Вікторія Сидоренко, Андрій 
Єрмоленко. - Київ : Агроосвіта, 2020. - 74 с. 

 
Анотація   

Програма підвищення кваліфікації для педагогічних працівників 
закладів фахової передвищої освіти містить комплекс освітніх 
компонентів, зокрема змістових модулів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97245  
 

Дата реєстрації авторського права  15.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вакулич Марія 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)  Наукова стаття "Глобалізаційні виклики економіки України: 
діагностування стану інвестиційного клімату як рушійної сили в 
контексті економічних тенденцій сьогодення"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97246  
 

Дата реєстрації авторського права  15.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Влащенко Наталя Вікторовна  
 
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 "PRO ЖАРКО"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Ток-шоу для телебачення, в якому є учасники, що "судять" головного 
героя програми, а також ведуча, яка веде програму та слідкує за 
дотриманням правил ток-шоу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97247  
 

Дата реєстрації авторського права  15.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Навчальний посібник "Проектування привода транспортера в  
                                                            САПР КОМПАС. Курсове проектування з інженерної механіки (деталей 

машин)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У навчальному посібнику наведено методи проектування двоступене-
вих зубчастих редукторів з використанням традиційних розрахунко-
вих і сучасних засобів, зокрема комп'ютерної програми тривимірного 
моделювання КОМПАС компанії АСКОН.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  97248  
 
Дата реєстрації авторського права  15.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дереза Олена Олександрівна, Коломієць Сергій Матвійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір, креслення  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчальний посібник "Лабораторний практикум з інженерної 

механіки (деталей машин)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У навчальному посібнику наведено методи проектування двоступеневих 
зубчастих редукторів з використанням традиційних розрахункових і 
сучасних засобів, зокрема комп'ютерної програми тривимірного 
моделювання КОМПАС компанії АСКОН.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  97249  
 
Дата реєстрації авторського права  15.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дутчак Віра Федорівна  
 
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 "Зебренятко"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  97250  
 
Дата реєстрації авторського права  17.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Самойленко Тетяна Галеївна, Самойленко Микола Олександрович, 

Бушилов Віктор Дмитрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Визначення площі листкової поверхні аналітичним способом"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
У статті презентовано розробку способу визначення площі листкової 
поверхні аналітичним способом, який дає змогу вимірювати площу 
листа у клонової підщепи. Пропонований спосіб визначення листків 
дозволяє робити елементарні вимірювання листків в польових 
умовах, не відділяючи їх від рослини.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  97251  
 
Дата реєстрації авторського права  17.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тесленко Світлана Олегівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "До проблеми ознайомлення старших дошкільників із 

традиціями українського народу"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Тесленко С. О. До проблеми ознайомлення старших 

дошкільників із традиціями українського народу // Scientific Journal 
VERTUS, № 38. - Канада : 2019. - С. 130. 

 
Анотація   

У статті висвітлюються проблема виховання національно-
патріотичних почуттів дітей старшого дошкільного віку засобами 
традицій українського народу, адже першочерговим завданням на 
сучасному етапі є виховання справжнього патріота українського 
народу. Народні традиції - це досвід у передаванні підростаючому 
поколінню духовних і моральних цінностей, що відіграють вагому 
роль у сучасній системі навчання і виховання особистості.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  97252  
 
Дата реєстрації авторського права  17.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сун-Чен-Лі Лілія Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "PrimerLaser SYSTEMS 2019"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  97253  
 
Дата реєстрації авторського права  17.04.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сун-Чен-Лі Лілія Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "PrimerLaser SYSTEMS 2017"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  97254  
 
Дата реєстрації авторського права  17.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сабашук Петро Павлович, Нестеренко Вікторія Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Стратегія страхування інвестицій в будівництво                          

"I - Investments, B - Building, I - Insurance, S - Strategy"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Стаття присвячена розробці схеми будівництва та продажу первинної 
нерухомості, яка б повністю нівелювала ризик втрати покупцем-
інвестором коштів, сплачених забудовнику або замовнику 
будівництва. Стаття складається з аналізу існуючого стану (опис 
проблеми, огляд результатів дослідження, висновки) та з викладення 
Стратегії страхування інвестицій в будівництво, названої "IBIS", з 
розшифровкою абревіатури "I - Investments, B - Buildig, I - Insurance, S 
- Strategy". Викладення стратегії складається з розділів "Визначення 
термінів", "Преамбула", "Етапи", "Економічна та соціальна 
значимість" та "Список використаних джерел".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97255  
 

Дата реєстрації авторського права  17.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Редько Валерій Григорович, Шмігельський Ігор Степанович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  "Іспанська мова (3-й рік навчання)" підручник для 7 класу закладів 
загальної середньої освіти   

 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 58, 2020 
 

336 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник продовжує серію навчальної літератури для оволодіння 
іспанською мовою у 7-му класі як другою іноземною.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  97256  
 
Дата реєстрації авторського права  17.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клименко Юрій Михайлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  "Французька мова (7-й рік навчання)" підручник для 7 класу 

закладів загальної середньої освіти   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник створений відповідно до нової програми з іноземних мов, 
продовжує серію підручників для оволодіння французькою мовою у 
закладах загальної середньої освіти.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  97257  
 
Дата реєстрації авторського права  17.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клименко Юрій Михайлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  "Французька мова" підручник для 7 класу з поглибленим вивченням 

французької мови закладів загальної середньої освіти   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник створений відповідно до нової програми з іноземних мов, 
продовжує серію підручників для оволодіння французькою мовою у 
спеціалізованих навчальних закладах із поглибленим вивченням 
французької мови.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  97258  
 
Дата реєстрації авторського права  17.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Полякова Тетяна Михайлівна, Самонова Олена Ігорівна, Приймак 

Алла Миколаївна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  "Російська мова (3-й рік навчання)" підручник для 7 класу закладів 

загальної середньої освіти   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Основний принцип побудови підручника - системний зв'язок мовної, 
мовленнєвої, комунікативної та соціокультуної ліній.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97259  
 

Дата реєстрації авторського права  17.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Остапченко Людмила Іванівна, Балан Павло Георгійович, 
Серебряков Валентин Валентинович, Матяш Надія Юріївна, 
Горобчишин Володимир Анатолійович  

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

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

твору (творів)  "Біологія" підручник для 7 класу закладів загальної середньої освіти   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник доопрацьовано відповідно до Навчальної програми 
БІОЛОГІЯ: 6-9 класи для загальноосвітніх навчальних закладів, 
затвердженої Наказом Міністерства освіти і науки України від 
07.06.2017 № 804 . 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97260  
 

Дата реєстрації авторського права  17.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горбач Людмила Володимирівна, Трінька Ганна Юріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  "Німецька мова" підручник для 7 класу з поглибленим вивченням 
німецької мови закладів загальної середньої освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Підручник відповідає вимогам Державного стандарту та навчальній 
програмі з німецької мови для шкіл з поглибленим вивченням 
німецької мови.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97261  
 

Дата реєстрації авторського права  17.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калініна Лариса Вадимівна, Самойлюкевич Інна Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  "Англійська мова" підручник для 7 класу з поглибленим вивченням 
англійської мови закладів загальної середньої освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник продовжує серію НМК для оволодіння англійською мовою 
в спеціалізованих навчальних закладах з поглибленим вивченням 
іноземної мови.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97262  
 

Дата реєстрації авторського права  17.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Редько Валерій Григорович, Береславська Валентина Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  "Іспанська мова (7-й рік навчання)" підручник для 7 класу закладів 
загальної середньої освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник є продовженням серії навчальної літератури, 
рекомендованої для навчання іспанської мови учнів закладів 
загальної середньої освіти.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97263  
 

Дата реєстрації авторського права  17.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волощук Євгенія Валентинівна, Слободянюк Олена Михайлівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  "Зарубіжна література" підручник для 7 класу закладів загальної 
середньої освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У підручнику пропонується інформація про життя і творчість 
письменників, висвітлюються різні аспекти літературних творів, 
пояснюються теоретичні поняття і літературознавчі терміни, 
пропонуються історичні довідки.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97264  
 

Дата реєстрації авторського права  17.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

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

"Animar" дозволяє грати і піклуватися про реалістично виглядаючих 
тварин в доповненій реальності так, ніби вони справжні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97265  
 

Дата реєстрації авторського права  17.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник розповідей "Ангел Райдуги" для дітей та дорослих   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
Назва оповідань: казка-легенда "Ангел Райдуги", казка "Дзеркало 
Матильди ", казка "Невидимий Бен", байка "Годинник", байка "Чашка", 
байка "Ковалі", байка "Краса",  притча "Вибір", вірш "Мій герой".  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97266  
 

Дата реєстрації авторського права  17.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Навчальний посібник "Дискретна математика" ("ДМ")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчальний посібник "Дискретна математика" містить математич-
ний апарат теорії множин, булевої алгебри, комбінаторного аналізу, 
теорії графів для формування базових знань в області дискретної 
математики, необхідних для освоєння методів аналізу й синтезу 
апаратних і програмних засобів цифрових обчислювальних систем і 
мереж різного призначення. Посібник створений автором для студентів 
усіх форм навчання спеціальності 123 "Комп'ютерна інженерія".   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97267  
 

Дата реєстрації авторського права  21.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хорольський Андрій Олександрович, Гріньов Володимир 
Герасимович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Інститут фізики гірничих процесів Національної академії наук 
України 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програма вибору критеріїв прийняття 
рішень в умовах невизначеності" ("Kritery.v2_2019")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для вибору критеріїв прийняття рішень в 
умовах невизначеності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97268  
 

Дата реєстрації авторського права  21.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гріньов Володимир Герасимович, Хорольський Андрій 
Олександрович  

 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 58, 2020 
 

341 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Інститут фізики гірничих процесів Національної академії наук 
України 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програма динамічного програмування 
альтернативного графу на мінімум" ("Din_Min.v2_2019")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для пошуку оптимального (мінімального) 
маршруту в альтернативному графі методами динамічного 
програмування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97269  
 

Дата реєстрації авторського права  21.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тимченко Лариса Адамівна, Вітков Віталій Володимирович, 
Тодоріко Євгенія Сергіївна, Кузьменко Ірина Валентинівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Новокаховський політехнічний коледж Одеського національного 
політехнічного університету 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Перевірка знань з біолого-екологічного 
модуля з теми "Обмін речовин та енергії"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма спрямована на перевірку знань з біолого-екологічного 
модуля з теми "Обмін речовин та енергії".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97270  
 

Дата реєстрації авторського права  21.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Скрипчук Петро Михайлович, Жуковський Віктор 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)  Науково-практичний твір "Методика організації органічного 
сільськогосподарського виробництва"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Геоінформаційно-аналітичний портал органічного сільськогосподарського 
виробництва включає взаємопов'язану систему аналітичних, 
геоінформаційних онлайн-послуг та програмне забезпечення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97271  
 

Дата реєстрації авторського права  21.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чорний Олексій Петрович, Герасименко Лариса Віталіївна, Бушер 
Віктор Володимирович, Титюк Валерій Костянтинович  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Математичні моделі процесу навчання та їх застосування 
для оцінки набуття компетенцій студентами технічних спеціальностей"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розглядається формування компетентного фахівця шляхом 
формування нових підходів до професійно-практичної складової 
підготовки - лабораторного практикуму.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97272  
 

Дата реєстрації авторського права  21.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гальчінська Валентина Юріївна, Щенявська Олена Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державна установа "Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої 
Національної академії медичних наук України" 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Стандартні операційні процедури лабораторного 
менеджменту"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97273  
 

Дата реєстрації авторського права  21.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Свінтковська Світлана Андріївна, Гашибаязова Олександра 
Василівна, Пасат Олександра Олександрівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  "Українська мова" підручник для 7 класу з навчанням молдовською 
мовою закладів загальної середньої освіти (з аудіосупроводом)   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  97274  
 
Дата реєстрації авторського права  21.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кашеваров Сергій Олександрович, Урбанський Олексій Назарович, 

Чорний Андрій Васильович  
 
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 "Будівництво бару-ресторану "Чорний 

кінь" на території відпочинково-рекреаційного комплексу в с. Вовчухи 
Городоцького району Львівської області"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  97275  
 
Дата реєстрації авторського права  21.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волочай Анна Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру, літературний 

письмовий твір практичного характеру, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчально-практичний посібник "Повторяйчик Волочай"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Описано унікальний навчально-практичний метод закріплення 
потрібного звуку в певному положенні в слові.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  97276  
 
Дата реєстрації авторського права  21.04.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кушнірук Анастасія Сергіївна, Орлик Надія Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Тотожні перетворення тригонометричних виразів. 

Методичні рекомендації до самостійної роботи здобувачів вищої 
освіти за першим (бакалаврським) рівнем денної форми навчання зі 
спеціальності 014 Середня освіта (Математика)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У методичних рекомендаціях структуровано завдання для самостійної 
роботи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97277  
 

Дата реєстрації авторського права  21.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кушнірук Анастасія Сергіївна, Задоріна 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 "Шкільний курс математики і методика його 
навчання: алгебра основної школи. Методичні рекомендації до 
самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої 
освіти заочної форми навчання зі спеціальності 014 Середня освіта 
(Математика)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розкрито тему і завдання навчальної дисципліни "ШКМ і методика 
його навчання" розділу "Алгебра основної школи".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97278  
 

Дата реєстрації авторського права  21.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

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

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97279  
 

Дата реєстрації авторського права  21.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Книга "Очевидне та неймовірне..."   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Представлено вдосконалення технологій генераторів інерційних сил, 
різних типів і технологій генераторів крутного моменту, двигунів 
старовинних індійських літаючих апаратів "Віманн", нових джерел 
електричної енергії.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97280  
 

Дата реєстрації авторського права  22.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кургузов Євген Ігорович, Стадник Лариса Львівна, Смирнова Інна 
Петрівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державна установа "Інститут медичної радіології ім. С. П. Григор'єва 
Національної Академії медичних наук України" 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  База даних  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  База даних "Індивідуальна дозиметрія - автоматизована 
інформаційна система" ("ІДАІС")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

База даних містить інформацію про дози опромінення понад 18 тис. 
медичного персоналу із 770 установ 24-х областей України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97281  
 

Дата реєстрації авторського права  22.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевченко Василь Григорович  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Розрахунок ефемерид та повітряних мас 
астрономічних об'єктів при обробці ПЗЗ-зображень, одержаних на 
телескопах"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Створено для розрахунку ефемерид та повітряних мас астрономічних 
об'єктів при аналізі результатів обробки ПЗЗ-зображень, одержаних 
на телескопах, що знаходяться на різних спостережних обсерваторіях, 
тобто на різних географічних довготах та широтах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  97282  
 
Дата реєстрації авторського права  22.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дарабан Наталія Романівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір "Система кваліфікованого 

обслуговування клієнта онлайн в мережі Інтернет "Твоя ідеальна 
косметичка онлайн" ("Твоя ідеальна косметичка онлайн")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Персональний підбір фахівцем косметичної продукції для клієнта, що 
проводиться онлайн в мережі Інтернет.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  97283  
 
Дата реєстрації авторського права  22.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Носуленко Світлана Василівна, Пономарьова Анастасія Олегівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірник літературних творів "Марік: коваль власного щастя збірка 

терапевтичних екологічних розповідей"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97284  
 

Дата реєстрації авторського права  22.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мельніченко Володимир Володимирович (Мельниченко В. В.), 
Рибачук Ада Федорівна, Мілецький Авраам Мойсейович, Коваль 
Вадим Сергійович  

 
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 "Зали прощання Парку Пам'яті"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Це єдина композиція в пластиці, розташована на 7 сходах подіуму, за 
будовою складається з 17 двовигнутих оболон. Включає два ритуальні 
Зали, з різною орієнтацією входів відносно сторін світу. На вході 
Портали з нержавіючої сталі. Третій Зал відкритого ритуалу створює 
оболони, від обох критих Залів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97285  
 

Дата реєстрації авторського права  22.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевчук В'ячеслав Вікторович, Савченко Євген Володимирович, 
Іванченко Сергій Миколайович, Горак Олександр Володимирович, 
Уральский Ростіслав Володимирович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

якого належить твір  База даних  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  База даних "LOCAL_DB"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Дає можливість користувачам отримувати дані про продані 
нафтопродукти і товари.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97286  
 

Дата реєстрації авторського права  22.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевчук В'ячеслав Вікторович, Савченко Євген Володимирович, 
Іванченко Сергій Миколайович, Горак Олександр Володимирович, 
Уральский Ростіслав Володимирович  
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Повне ім'я або повне офіційне  

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

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

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

Призначена для торгівлі нафтопродуктами на автозаправному 
комплексі, дозволяє враховувати рух нафтопродуктів на 
автозаправному комплексі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97287  
 

Дата реєстрації авторського права  22.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевчук В'ячеслав Вікторович, Савченко Євген Володимирович, 
Іванченко Сергій Миколайович, Горак Олександр Володимирович, 
Уральский Ростіслав Володимирович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

якого належить твір  База даних  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  База даних "CENTRAL DB"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Дає можливість користувачам отримувати централізовані дані з усіх 
локальних баз системи про продані нафтопродукти і товари.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97288  
 

Дата реєстрації авторського права  22.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевчук В'ячеслав Вікторович, Савченко Євген Володимирович, 
Іванченко Сергій Миколайович, Горак Олександр Володимирович, 
Уральский Ростіслав Володимирович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

якого належить твір  База даних  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  База даних "LOYALTY_DB"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Складається з двох схем. Користувачі можуть проводити авторизацію 
за допомогою своїх унікальних кодів, що зберігаються в базі даних, 
бачити історію покупок, анкетні дані тощо.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  97289  
 
Дата реєстрації авторського права  22.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цвєткова Алла Борисівна  
 
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 

схуднення за допомогою інтервального голодування"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Для лікування ожиріння за допомогою дієти, шляхом зміни режиму 
харчування та розробки індивідуального підходу до кожного пацієнта.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  97290  
 
Дата реєстрації авторського права  22.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зелінський Юрій Мечеславович  
 
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 "Новий метод 

лікування від Коронавірусу і відновлення функції імунної системи" 
("Метод COVID-19ВФІС")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Опис методу, що носить сучасний характер і дозволить зцілитись 
хворій людині за короткий проміжок часу. Дозволить вилікуватись 
від коронавірусу без вживання хімічних препаратів і відновити 
функції імунної системи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97291  
 

Дата реєстрації авторського права  22.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір практичного характеру "Авторский 
Экспресс-курс "Шаг на Миллион" ("Шаг на Миллион")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Авторський курс, який покликаний зробити ходу моделі впевненою та 
стрімкою, а також навчити модель різноманітним корисним навичкам.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  97292  
 
Дата реєстрації авторського права  22.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дебрецені Оніка Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Підручник "Інтегрований курс "Література" (угорська та 

зарубіжна)" підручник для 7 класу з навчанням угорською мовою 
закладів загальної середньої освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  97293  
 
Дата реєстрації авторського права  22.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Говорнян Лілія Серафимівна, Попа Марія Костянтинівна, Бурла 

Олена Костянтинівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Підручник "Румунська мова" підручник для 7 класу з навчанням 

румунською мовою закладів загальної середньої освіти   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  97294  
 
Дата реєстрації авторського права  22.04.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Говорнян Лілія Серафимівна, Колесникова Дойна Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Підручник "Інтегрований курс "Література" (румунська та 

зарубіжна)" підручник для 7 класу з навчанням румунською мовою 
закладів загальної середньої освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97295  
 

Дата реєстрації авторського права  22.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лук'яненко Сергій Іванович, Подолець Любомир Здиславович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державне підприємство "Поліграфічний комбінат "Україна" по 
виготовленню цінних паперів" 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Графічне зображення "Спеціальний захисний елемент постанови про 
накладення адміністративного стягнення по справі про адміністративне 
правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, 
зафіксоване в автоматичному режимі"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97296  
 

Дата реєстрації авторського права  22.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Обруч 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 "Збалансований розвиток підприємств залізничного 
транспорту в умовах цифрової економіки"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Монографію присвячено розробленню теоретико-методологічних 
аспектів, методичних підходів і практичних рекомендацій щодо 
забезпечення збалансованого розвитку підприємств залізничного 
транспорту в умовах масштабної цифровізації економіки.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  97297  
 
Дата реєстрації авторського права  22.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  ERISH (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 "Шукай мене"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  97298  
 
Дата реєстрації авторського права  22.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лавриненко Світлана Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Наукова стаття "Роль і місце навчального курсу "Естетика" у 

підготовці майбутніх учителів до національного виховання школярів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Лавриненко С. О. Роль і місце навчального курсу 

"Естетика" у підготовці майбутніх учителів до національного 
виховання школярів // Збірник наукових праць "Наукові записки". 
Серія : Педагогічні науки. - 2011. - Випуск 97. - С. 173-177. 

 
Анотація   

У статті висвітлюються можливості естетики як філософського 
світоглядного знання в організації процесу підготовки майбутніх 
учителів до національного виховання школярів, акцентується увага 
на меті, завданнях, формах реалізацї зазначеної проблеми.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97299  
 

Дата реєстрації авторського права  22.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Наукова стаття "Проблема формування національної свідомості 
сучасної молоді"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Лавриненко С. О. Проблема формування 
національної свідомості сучасної молоді // Вісник Національного 
авіаційного університету. Серія : Філософія. Культурологія. Збірник 
наукових праць. - 2011. - Випуск 2 (14). - С. 117-120. 

 
Анотація   

У статті розкривається зміст проблеми формування національної 
свідомості молоді у сучасному українському суспільстві.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  97300  
 
Дата реєстрації авторського права  22.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лавриненко Світлана Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Наукова стаття "Роль етики як науки у формуванні культури 

міжособистісних стосунків майбутніх учителів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Лавриненко С. О. Роль етики як науки у формуванні 

культури міжособистісних стосунків майбутніх учителів // Збірник 
наукових праць "Наукові записки". Серія : Педагогічні науки. 
Частина ІІ. - 2013. - Випуск 121. - С. 143-147. 

 
Анотація   

У статті висвітлюються можливості етики як філософського світоглядного 
знання в організації процесу формування культури міжособистісних 
стосунків майбутніх вчителів, акцентується увага на гуманізації 
міжособистісних стосунків вчителя і учнів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  97301  
 
Дата реєстрації авторського права  22.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лавриненко Світлана Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Наукова стаття "Проблема підготовки майбутніх учителів 

початкових класів до національного виховання учнів засобами 
мистецтва"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Лавриненко С. О. Проблема підготовки майбутніх 
учителів початкових класів до національного виховання учнів 
засобами мистецтва // Збірник наукових праць "Наукові записки". 
Серія : Педагогічні науки. - 2006. - Випуск 71. - С. 150-155. 

 
Анотація   

У статті висвітлюється зміст і значення національного виховання для 
учнів початкової школи та проблема підготовки майбутніх учителів 
до роботи за даним напрямком.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97302  
 

Дата реєстрації авторського права  22.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Наукова стаття "Національна свідомість особистості як фактор 
формування громадянського суспільства в Україні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Лавриненко С. О. Національна свідомість особистості 
як фактор формування громадянського суспільства в Україні // 
Науковий вісник "Гілея". - 2014. - Випуск 90 (№ 11). - С. 247-251. 

 
Анотація   

Розглянуто проблему національної свідомості як фактора формування 
громадянського суспільства в Україні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97303  
 

Дата реєстрації авторського права  22.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір практичного характеру "Авторська 
методика продажу рухомого та нерухомого майна способом розіграшу, 
акції, лотереї імені Обуховського" ("Лотерея, розіграш ім. Обуховського")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Ексклюзивний спосіб продажу рухомого та нерухомого майна 
(будинків, квартир, котеджів, таунхаусів, пентхаусів, земельних 
ділянок, комерційних приміщень, смарт-квартир, автомобілів тощо) 
шляхом розіграшу або проведення лотереї.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97304  
 

Дата реєстрації авторського права  22.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Опис з ілюстраціями "Творча гра "Funny Picasso" (креативний, 
цікавий Пікассо)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Гра полягає у викладанні кольоровими магнітними геометричними 
фігурками на металевих поверхнях картинок.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  97305  
 
Дата реєстрації авторського права  22.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гранкін Іван Сергійович, Коробка Артем Васильович, Габзовська 

Ольга Борисівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Державне підприємство "ІНФОТЕХ" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "МІА:ДАТА"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Система організації обміну інформації між автоматизованими 
системами у реальному часі з використанням єдиного 
стандартизованого протоколу обміну даними.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  97306  
 
Дата реєстрації авторського права  22.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Глазова Олександра Павлівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 

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

Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Рукопис підручника "Українська мова" підручник для 7 класу 

закладів загальної середньої освіти   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97307  
 

Дата реєстрації авторського права  22.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чумак Надія Петрівна, Кривошеєва Тетяна Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Рукопис підручника "Французька мова (3-й рік навчання)" 
підручник для 7 класу закладів загальної середньої освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97308  
 

Дата реєстрації авторського права  22.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Масол Людмила Михайлівна, Гайдамака Олена Василівна, Лємешева 
Наталія Андріївна  

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

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

твору (творів)  Рукопис підручника "Мистецтво (інтегрований курс)" підручник для 
7 класу закладів загальної середньої освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97309  
 

Дата реєстрації авторського права  22.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір практичного характеру "Опис 
Мотивуючо-розважальної гри для всієї родини "ХТО З НАС...?"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В описі зазначається, що гра розрахована для мотивації та набуття 
корисних звичок як особисто, так і для всієї родини.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97310  
 

Дата реєстрації авторського права  22.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марікуца Кирило Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір практичного характеру "Концепція 
заходу "Київський міжнародний фестиваль короткометражних 
фільмів/Kyiv International Short Film Festival" ("KISFF")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір розкриває сутність кінофестивалю, що розвиває національну і 
міжнародну платформу для короткометражних фільмів з метою 
відкриття нових форм і методів кіновиробництва в Україні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97311  
 

Дата реєстрації авторського права  22.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Посилкіна Ольга Вікторівна, Лісна Анастасія Геннадіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Науково-практичні підходи до формування і розвитку 
системи управління іміджем закладу вищої освіти фармацевтичного 
(медичного) профілю: науково-методичні рекомендації"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Присвячені побудові ефективної системи управління і просування 
іміджу закладу вищої освіти фармацевтичного (медичного) профілю 
на засадах процесного підходу і впровадження сучасних інформаційних 
технологій.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  97312  
 
Дата реєстрації авторського права  22.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Посилкіна Ольга Вікторівна, Гладкова Ольга Вячеславна  
 
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 "Побудова комплексної системи оцінки й управління 

фінансовим станом виробничих фармацевтичних компаній (науково-
методичні рекомендації)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Присвячено питанням адаптації світового досвіду оцінки фінансової 
стійкості фармацевтичних компаній до національної практики його 
використання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97313  
 

Дата реєстрації авторського права  22.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Літвінова Олена Вячеславна, Посилкіна Ольга Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Методичні підходи до реалізації патентно-ліцензійної 
стратегії при створенні біосимілярів: науково-методичні 
рекомендації"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сьогодні в усьому світі до пріоритетних напрямів інноваційної 
діяльності відносять біотехнології.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97314  
 

Дата реєстрації авторського права  22.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Літвінова Олена Вячеславна, Посилкіна Ольга Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Методичні підходи до оцінки й управління 
інтелектуальними ризиками у фармації: науково-методичні 
рекомендації"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

До найважливіших задач сучасної фармації належить створення і 
впровадження у лікувальну практику нових більш ефективних 
інноваційних препаратів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97315  
 

Дата реєстрації авторського права  22.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Сценарій "ЯК СТАТИ ЧЕРЕШНЕЮ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Історія родини, яка розпочалася в 1961 році і продовжується дотепер,  
включає в себе три покоління, які зібрані під одним сільським дахом, 
а також про велику і магічну силу нашої Землі, де ми народилися.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97316  
 

Дата реєстрації авторського права  22.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грицина Наталія Іванівна, Рагулін Віталій Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

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

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Розробка деталі з листового 
матеріалу та оформлення її кресленика засобами програми Autodesk 
Inventor"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розглядаються питання підготовки ефективних навчальних завдань 
для освоєння комп'ютерного моделювання машинобудівних деталей.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  97317  
 
Дата реєстрації авторського права  23.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Косяк Антоніна Петрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Організація і 

обліково-аналітичне забезпечення розрахунків із заробітної плати у 
системі управління комунальними підприємствами"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Косяк А. П. Організація і обліково-аналітичне 

забезпечення розрахунків із заробітної плати у системі управління 
комунальними підприємствами // Комунальне господарство міст. - 
2020. - № 2 (155). - С. 41-47. 

 
Анотація   

Досліджено питання економічної сутності та значення "заробітної 
плати" і "оплати праці", розглянуто законодавче регулювання та 
нормативно-правове забезпечення оплати праці.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  97318  
 
Дата реєстрації авторського права  23.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Попадинець Ірина Романівна, Андрусів Уляна Ярославівна, Черчата 

Анжела Олексіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір наукового характеру "Методика укладання різних видів угод на 

біржовому ринку"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методичні рекомендації розкривають зміст і послідовність 
формування процесу укладання різних видів угод, що передбачає 
розмежування особливостей та переваг різних видів угод, що 
укладаються на біржах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  97319  
 
Дата реєстрації авторського права  23.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Попадинець Ірина Романівна, Андрусів Уляна Ярославівна, Черчата 

Анжела Олексіївна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір наукового характеру "Методика організації і технології 

брокерського обслуговування на біржі"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методичні рекомендації передбачають формування економічної 
стратегії брокера на біржі та принципів її розробки, аналіз 
кон'юнктури ринку продукції, з якою брокер планує працювати.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  97320  
 
Дата реєстрації авторського права  23.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Андрусів Уляна Ярославівна, Попадинець Ірина Романівна, Черчата 

Анжела Олексіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір наукового характеру "Методика управління персоналом в 

контексті розв'язання конфліктних ситуацій"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методика управління персоналом в контексті розв'язання конфліктних 
ситуації ґрунтується на виокремленні ознак психотипів особистості, 
розмежуванні фаз конфлікту, визначенні причин, механізмів та 
різновидів конфліктів, аналізі причин конфліктів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  97321  
 

Дата реєстрації авторського права  23.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Андрусів Уляна Ярославівна, Попадинець Ірина Романівна, Штогрин 

Мар'яна Володимирівна, Черчата Анжела Олексіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір наукового характеру "Методика організації і технології біржової 

торгівлі з використанням біржової мови жестів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методичні рекомендації основані на здійсненні торговельного процесу 
в біржовій операційній залі із використанням біржової мови жестів, 
що передбачає застосування правил здійснення біржових  
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операцій, порядок організації торговельного процесу в біржовій 
операційній залі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97322  
 

Дата реєстрації авторського права  23.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

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

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97323  
 

Дата реєстрації авторського права  23.04.2020  
 
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 "Прохлада"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97324  
 

Дата реєстрації авторського права  23.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ясько Владислав Ігорович  
 
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 "Практический онлайн-курс 
"InstaПродвигатор"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Збірка аудіовізуальних творів "Практичний онлайн-курс 
"InstaПродвигатор" містить структуровану інформацію у формі 
прикладних онлайн-уроків, які тематично об'єднані в модулі онлан-
курсу, стосовно рекламування і просування акаунтів у соціальній 
мережі "Instagram".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97325  
 

Дата реєстрації авторського права  23.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гайванович Наталія Василівна, Крикавський Євген Васильович, 
Чорнописька Наталія Вікторівна, Похильченко Олена Анатоліївна, 
Довгунь Оксана Степанівна, Леонова Софія 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 "Jean Monnet Module "Logistics and Supply Chain 
Management: dissemination of European experience" ("Модуль 
EULSCM")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Цілями модуля є поширення європейського досвіду у сфері логістики 
та управління ланцюгами поставок, що сприятиме формуванню у 
цільової аудиторії розуміння суті і ролі створення ефективної 
логістичної інфраструктури як важливого чинника економічного 
розвитку країни.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97326  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горенбух Марко Абрамович, Тененбаум Леонід Фроймович  
 
Повне ім'я або повне 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 управления обогревом при 
производстве кокса"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для оптимізації обігріву з метою підвищення 
якості коксу і економії енергоресурсів.  
 

 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 58, 2020 
 

364 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97327  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Голуб Віталій Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державне підприємство "Конструкторське бюро "Південне"                   
ім. М. К. Янгеля" 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру, 
ілюстрація  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-технічного характеру "Методология работы с 
покупным ПО AutoMechanicsEuler 8.18. Анализ динамики старта 
оперативно-тактической ракеты из транспортно-пускового 
контейнера на собственном двигателе. Описание методики и 
последовательности расчета"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розглянуто методологію використання програмного забезпечення 
AutoMechanicsEuler 8.18 під час аналізу динаміки старту оперативно-
тактичної ракети з транспортно-пускового контейнера на власному 
двигуні. Наведено опис типу розрахунку, процес підготовки вихідних 
даних, створення розрахункової моделі, порядок проведення 
розрахунків.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97328  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Фантастичний роман "Собака для бессмертия"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Собака випадково з'їдає експериментальний препарат, після чого 
загублюється у часі. На її пошуки відправляється головний герой.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97329  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Методика 
диагностики и лечения инфекции коронавирус и других заболеваний 
человека с использованием радиоэстезического эффекта"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В творі описана методика, яка дозволяє проводити спеціальну 
діагностику функціональних і органічних розладів організму людини 
для виявлення будь-яких захворювань, в т.ч. коронавірус.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97330  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Січкоріз Орест Євгенович, Коцай Богдан Романович, Корнієнко Ігор 
Олексійович, Держко Ігор Зеновійович, Швед Ольга Петрівна, 
Содомора Павло Андрійович, Зіменковський Андрій Борисович, 
Коваль Андрій Ярославович, Гутор Любов Володимирівна, Бойко 
Оксана Василівна, Колач Тетяна Степанівна, Фільц Олександр 
Орестович, Кирилюк Сергій Сергійович, Сенюта Ірина Ярославівна, 
Богомазова Ірина Олександрівна, Гутор Тарас Григорович, 
Ковальська 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)  Науковий твір "Робоча навчальна програма мультидисциплінарного 
циклу тематичного удосконалення на тему "Педагогічні, психологічні 
та правові аспекти вищої медичної освіти"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Вищі навчальні заклади, яким сьогодні надана велика автономія, 
враховують динаміку змін у суспільстві і здійснюють підготовку 
науково-педагогічних працівників на якісно новому рівні з активним 
впровадженням нових форм і методів навчання та використання 
перспективних інноваційних технологій.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97331  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Костяна Оксана Вікторівна, Єніна Анастасія 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 "Напрями вдосконалення податкового регулювання 
ринку алкоголю в Україні"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі розглянуто особливості акцизного оподаткування ринку 
алкоголю в Україні та сформульовано проблемні аспекти, а також 
визначено основні напрями вдосконалення податкового регулювання 
ринку алкоголю в Україні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97332  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гула Руслан Володимирович, Дзьобань Олександр Петрович, 
Передерій Ірина Григоріївна, Павліченко Олена Олександрівна, Філь 
Григорій Олексійович  

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

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

твору (творів)  Монографія "Інформаційна війна: соціально-онтологічний та 
мілітарний аспекти"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Інформаційна війна: соціально-онтологічний та 
мілітарний аспекти. Монографія / Р. В. Гула, О. П. Дзьобань,                    
І. Г. Передерій, О. О. Павліченко, Г. О. Філь. - К. : "Каравела", 2020. - 288 с. 

 
Анотація   

Монографія розкриває особливості інформаційного протиборства у 
постмодерному суспільстві. Проаналізовано сучасні тенденції 
трансформації концепцій інформаційної війни у воєнній теорії. 
Розкрито особливості сучасних кіберзагроз. Запропоновано низку 
практичних рекомендацій для удосконалення системи національної 
безпеки в умовах інтенсифікації гібридних війн транснаціонального 
характеру.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97333  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Веснін Володимир Вікторович, Веснін Артур Вікторович, Весніна 
Світлана Володимирівна, Веснін Максим Вікторович  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Чек-лист по роботі адміністратора"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Чек-лист по роботі адміністратора - це принцип контролю і 
коригування в роботі адміністратора в Центрі Здоров'я, Краси та 
Успіху "The Vesnina Group". У документі детально описані посадові 
обов'язки адміністратора, в які входять наступні функції: 
господарська діяльність і ведення документообігу, матеріальна 
відповідальність, контроль за наявністю косметики і аксесуарів для 
повноцінної та безперебійної роботи Центру, робота з клієнтами 
Центру, контроль за фінансовою та касовою дисципліною, робота з 
персоналом Центру, контроль за трудовою дисципліною. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  97334  
 
Дата реєстрації авторського права  24.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шама Ірина Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Монографія "Астральные символы "Вечеров на хуторе близ 

Диканьки" Н. В. Гоголя: сопоставительный и переводоведческий 
анализ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Шама И. Н. Астральные символы "Вечеров на 

хуторе близ Диканьки" Н. В. Гоголя: сопоставительный и 
переводоведческий анализ. - Запорожье : СП "Верже", 1997. - 184 с. 

 
Анотація   

Розкриваються синкретичність та міфологічність світу гоголівських 
"Вечорів", які основані на народному світосприйнятті. 
Встановлюється роль символів в створенні сюжету окремих повістей і 
в національно-культурному контексті всього циклу. 
Виокремлюються основні символи астральної групи, їх інтегральні та 
диференційні ознаки в культурах оригіналу і перекладу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  97335  
 
Дата реєстрації авторського права  24.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шама 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)  Книга "Жизнь замечательных людей с юмором и без затей. Клерихью - 

читаем и переводим"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Шама И. Н. Жизнь замечательных людей с юмором 
и без затей. Клерихью - читаем и переводим. - Запорожье : ООО "ИПО 
"Запоріжжя", 2009. - 176 с. 

 
Анотація   

Книга є продовженням монографії автора "Знакомьтесь - клерихью...". 
Представлено оригінали клерих'ю англійською мовою та переклади 
клерих'ю російською мовою, виконані І. М. Шамою. Кожна 
псевдобіографія супроводжується відомостями з реальної біографії 
персонажа клерих'ю. У такий спосіб для читача полегшується 
сприйняття інтертексту оригіналу, розуміння гри смислів, які 
породжують гумор чотиривіршів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97336  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

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

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Методичні вказівки до 
практичних робіт з дисципліни "НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ В 
ЕКОЛОГІЇ"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Дисципліна "Нормативні документи в екології" направлена на 
формування у студентів знань, уявлень і вмінь проведення 
екологічного контролю за допомогою комплексу метрологічного та 
нормативного забезпечення для отримання реальної інформації про 
стан довкілля, використання знань в галузі стандартизації і 
нормування для того, щоб зберегти навколишнє природне середовище, 
раціонально використовувати ресурси, володіти інформацією про 
стан довкілля, приймати правильні управлінські рішення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97337  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волосюк Марина Андріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

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

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Механізми утворення 
мікропорожнин при оптичному пробої монокристалів КСІ в умовах 
лазерного опромінювання"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Експериментально досліджено явище оптичного пробою монокристалів 
КСІ сфокусованим випромінюванням лазера на неодимовому склі з 
модульованою добротністю.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97338  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Наукова стаття "Податкові правовідносини як правова категорія"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Пасічна І. О. Податкові правовідносини як правова 
категорія // Журнал східноєвропейського права. - 2019. - № 59. - С. 57-64. 

 
Анотація   

У статті досліджено ознаки податкових правовідносин як окремої 
правової категорії. Проаналізовано ознаки податкових правовідносин 
(істотні ознаки), що сприятиме кращому усвідомленню правової 
природи податкових правовідносин.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97339  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Стаття "Modelling the Consumer Economic Security Management in the 
Housing and Utilities Sector: the Case of the сity of Kharkiv"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Savenko K. Modelling the Consumer Economic Security 
Management in the Housing and Utilities Sector: the Case of the City of 
Kharkiv // Економіка розвитку. -  2016. - № 4 (80). - С. 43-52. 

 
 
Анотація   

Досліджено процес управління економічною безпекою споживачів в 
сфері ЖКГ на прикладі м. Харкова як такий, що передбачає всебічне 
оцінювання середовища функціонування споживчого ринку послуг 
ЖКГ, з конкретизацією наявних проблем, сформованих у сфері ЖКГ, 
із визначенням впливу реальних і потенційних джерел небезпеки,  
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економічних внутрішніх та зовнішніх загроз, притаманних житлово-
комунальній сфері, які негативно впливають на економічні інтереси 
споживача, а також застосовувану на практиці систему заходів 
забезпечення належного рівня захищеності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97340  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савенко Ксенія Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Budget Potential of the Ensuring Economic Safety of Housing-

Communal Services consumers' on the Example of Administrative-
Territorial Units of Ukraine"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування:  Savenko K. Budget Potential of the Ensuring Economic 
Safety of Housing-Communal Services consumers' on the Example of 
Administrative-Territorial Units of Ukraine // European Reforms Bulletin. - 
2017. - No 3. - P. 42-48. 

 
Анотація   

У статті аналізується сучасний стан економічної безпеки споживачів 
послуг ЖКГ. Встановлено, що економічна безпека споживачів 
комунальних послуг безпосередньо визначається фіскальною 
спроможністю адміністративно-територіальних одиниць, яка 
розглядається як можливість і здатність місцевих органів влади 
забезпечувати стабільний розвиток житлово-комунального комплексу 
для підтримки нормальних умов життя, необхідних для забезпечення 
кожного споживача якісним і доступним житлом.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97341  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сивак Олександр В'ячеславович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Графічний дизайн "MimiSlimi"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір являє собою два слова, написаних в два рядки, біло-рожевим 
кольором. Над словами розташоване зображення, що нагадує голову 
єдинорога з заплющеними очима, вухами та крилами.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97342  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Графічний дизайн "DARK SLIME"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір являє собою два слова, написаних в два рядки чорними буквами, 
які знаходяться у колі, що нагадує повний місяць. Біля написів 
розташовано зображення скелета, одягнутого в рожевий плащ.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97343  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір практичного характеру "Організація 
нового виду спортивних змагань з командного бігу на середні та довгі 
дистанції (на стадіонах, на арені та на вулиці) з чіп-системою "Rice 
result" (Німеччина), підрахунком сумарного часу усіх учасників 
команди з виведенням загального результату на зовнішні носії 
інформації (табло, екран)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97344  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір практичного характеру "Організація 
нового виду спортивних змагань з командного бігу на одну милю з 
використанням чіп-системи "Rice result"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі викладена концепція з організації нового виду спортивних 
змагань з командного бігу на одну милю з використанням чіп-системи 
"Rice result" (Німеччина), поетапною фіксацією сумарного часу 
команд з виведенням загального результату на зовнішні носії 
інформації (табло, екран).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  97345  
 
Дата реєстрації авторського права  24.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Богославська Вірсавія Миколаївна  
 
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 "Авторський 

курс для жінок та чоловіків "Школа "Справжня Леді" та "Справжній 
Джентельмен"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Це авторський курс, який спрямований на соціально-психологічний 
розвиток особистості. Курс може бути цікавий жінкам та чоловікам, 
дівчатам та юнакам. Вік аудиторії 13+.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  97346  
 
Дата реєстрації авторського права  24.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коваленко Віктор Юрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Камертон" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірник графічних зображень "ГАЗЕТА ДОМАШНЯЯ/МОЯ ГАЗЕТА 

ДОМАШНЯ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірник графічних зображень складається з десяти зображень, словесна 
частина яких виконана стилізованим шрифтом літерами кирилиці.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97347  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колодін Денис 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)  Стаття "Дослідження систем кримінальних проступків проти 
виборчих та референтних прав у законопроектах"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Статтю присвячено дослідженню систем кримінальних проступків 
проти виборчих та референтних прав. Проаналізовано останні 
проекти законів, якими пропонувалось введення інституту 
кримінальних проступків.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97348  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колодін Денис 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)  Монографія "Кримінальна відповідальність за фальсифікацію 
підсумків голосування на виборах та референдумі"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Монографію присвячено дослідженню проблем кримінальної 
відповідальності за фальсифікацію підсумків голосування на виборах 
та референдумі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97349  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Стаття "Підроблення підсумків голосування: до питання аналізу 
суб'єкта злочину"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті аналізуються суб'єкти таких злочинів як підроблення 
підсумків голосування на виборах та референдумі, передбачених 
положеннями ч. 4-8 ст. 158 та ч. 3 ст. 160 КК України.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97350  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колодін Денис 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)  Стаття "Деякі правові аспекти запровадження інтернету речей"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті досліджуються суспільні відносини, що виникають з приводу 
використання "інтернету речей", на предмет необхідності їх 
правового регулювання. Автор дає загальну характеристику шляхів 
використання "інтернету речей" у різних сферах суспільного життя 
сучасної людини.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97351  
 

Дата реєстрації авторського права  24.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колодін Денис 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)  Стаття "Кваліфікації порушення рівноправності громадян"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Стаття присвячена кваліфікації порушення рівноправності громадян, 
зокрема, за ознаками релігійних переконань та національної 
належності. Розглянуто ознаки вказаного злочину в матеріалах 
судової практики. Виявлено основні помилки, що допускаються під 
час кваліфікації діяння як злочину за ст. 161 КК України.   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  97352  
 
Дата реєстрації авторського права  27.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стріжкова Алла Володимирівна, Шаповалова Ольга Вікторівна, 

Шевченко Людмила Степанівна, Глібко Сергій Васильович, Розгон 
Ольга Володимирівна, Бринцев Олексій Васильович, Водорєзова 
Сусанна Робертівна, Єгорова-Луценко Тетяна Петрівна, Кохан 
Вероніка Павлівна, Новіков Євген Андрійович, Пасмор Юлія 
Вікторівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Науково-дослідний інститут правового забезпечення інноваційного 

розвитку Національної академії правових наук України 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Монографія "Правове забезпечення віртуалізації інфраструктури 

національної економіки України"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Монографію присвячено дослідженню глобального явища 
віртуалізації та положень чинного законодавства України і права ЄС, 
що змінюють регулювання різних видів суспільних відносин під 
впливом віртуалізації, виявлено особливості змін як напрямів 
державної економічної політики (публічних інтересів), так і 
трансформацій приватного сектору.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  97353  
 
Дата реєстрації авторського права  27.04.2020  
 
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 "Циганський танець"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Стильовий напрям - сучасна стилізація народного танцю. Форма - 
масова. Музичний супровід - пісня "Нане Цоха". "Циганський 
танець" - розважальний вечірній відпочинок циганського табору, у 
якому танцівники рухаються за  встановленими танцювальними 
правилами. Темп - помірний з подальшим прискоренням. 
Хронометраж - 3 хв. 38 с.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97354  
 

Дата реєстрації авторського права  27.04.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Плєва Павло Володимирович  
 
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)  Архітектурний проект "Багатоповерхові автоматичні автопаркінги"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  97355  
 
Дата реєстрації авторського права  27.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волик Станіслав Борисович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "биллинговая система "NoDeny" ("NoDeny")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  97356  
 
Дата реєстрації авторського права  27.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марчук Ігор Петрович, Братікова Аліна Вадимівна, Піскун Світлана 

Олегівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "М-ЕНД-С" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературно-письмовий твір практичного характеру "Використання 

Чек-листа при перевірці митної декларації" ("Чек-лист перевірки 
митної декларації")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Чек-лист - це інструмент контролю коректності заповненої митної 
декларації. Розроблений як стандарт компанії ТОВ "М-ЕНД-С" 
"Використання Чек-листа при перевірці митної декларації", який 
включає три етапи: створення, актуалізацію, використання Чек-листа.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97357  
 

Дата реєстрації авторського права  27.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бровко Володимир Михайлович, Бровко Михайло Михайлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Виробниче підприємство 
"Маріо" 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка графічних зображень "mario"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

До складу збірки увійшли графічні зображення, які доповнюються 
написом. На зображеннях виконано графічні елементи у вигляді 
вертикальних, S-подібних хвиль та стилізованих написів. Кожне 
зображення є логічно завершеним та таким, що має самостійне 
значення і може використовуватися окремо.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97358  
 

Дата реєстрації авторського права  27.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Складений твір, креслення, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка креслень з ілюстраціями "Проектно-конструкторська 
документація напівавтоматичної багатозарядної гвинтівки 
"Monomakh" калібру 14,5×114"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97359  
 

Дата реєстрації авторського права  27.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  "Мистецтво" підручник інтегрованого курсу для 3 класу закладів 
загальної середньої освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

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

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97360  
 

Дата реєстрації авторського права  27.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

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

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97361  
 

Дата реєстрації авторського права  27.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Маланчук Владислав Олександрович, Климентьєв Вадим 
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)  Наукова стаття "Інтеграція зубних імплантатів"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Наукова стаття стосується інтеграції зубних імплантатів. Описані 
процеси остеоінтеграції, періостоінтеграції. Вказано на те, що після 
остеоінтеграції найважливішим є інтеграція імплантата з окістям. 
Також запропоновані нові вдосконалені терміни для опису цих 
процесів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97362  
 

Дата реєстрації авторського права  27.04.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Збірка оповідань "Разные"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Жіночі долі. Жіночі історії. Про любов і дружбу. Про відносини з 
чоловіками. З матір'ю і подругами. Еміграція і ностальгія. Події в 
оповіданнях розгортаються з 70-х років минулого століття до наших 
днів. Книга друга. Шість історій. Написано легко і з задоволенням. 
Про нас з Вами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97363  
 

Дата реєстрації авторського права  28.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

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

Комп'ютерна програма "Противодымная вентиляция" дозволяє 
визначити витрати димовидалення, витрати підпорів повітря, 
температуру диму, підібрати димові люки, виконати аеродинамічний 
розрахунок.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97364  
 

Дата реєстрації авторського права  28.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Аэродинамический расчет"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Комп'ютерна програма "Аэродинамический расчет" дозволяє 
виконати аеродинамічний розрахунок систем вентиляції.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97365  
 

Дата реєстрації авторського права  28.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Соловйова Галина Яківна  
 
Повне ім'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 "ОСОЗНАННОЕ РОДИТЕЛЬСТВО. Ваш ребенок от зачатия 
до рождения"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В книзі зародження життя розглядається з позицій багатьох галузей 
знань, що дає більш повну і поглиблену уяву про зародження та 
розвиток нового життя.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97366  
 

Дата реєстрації авторського права  28.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кушнір Андрій Володимирович, Галелюка Марія Ярославівна, 
Кацалова Леся Миколаївна, Максименко Сергій Миколайович, 
Огризько Олексій Анатолійович, Перинський Валерій Анатолійович, 
Прокопенко Віктор Іванович, Рябоконь Світлана Ігорівна, Федосова 
Ганна Георгіївна, Шурек Костянтин 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 "Інформаційно-аналітична система 
управління плануванням та виконанням місцевих бюджетів 
"LOGICA"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Інформаційно-аналітична система управління плануванням та 
виконанням місцевих бюджетів із застосуванням сучасних моделей 
взаємодії учасників бюджетного процесу, графічним відображенням 
реальних автоматизованих бізнес-процесів у вигляді діаграм та різних 
моделей, використанням бюджетного календаря та інших 
інструментів. Система забезпечить ведення нормативно-довідкової 
інформації для місцевих бюджетів, реєстрацію  учасників бюджетного  
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процесу, подання форм звітності (запити, розписи, показники, 
паспорти тощо), інтеграцію з іншими системами через відкритий АРІ, 
отримання аналітичних даних для фінансових органів усіх рівнів. 
Система дозволить громадянам та організаціям отримувати 
інформацію, що публікуватиметься у відкритому доступі, в зручному 
форматі та забезпечить можливість проводити порівняльний аналіз 
показників відповідного місцевого бюджету з аналогічними 
показниками інших місцевих бюджетів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97367  
 

Дата реєстрації авторського права  28.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Балух Михайло 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)  Музичний твір з текстом "Довгожданий дощ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97368  
 

Дата реєстрації авторського права  28.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Балух Михайло 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)  Музичний твір з текстом "Легонька"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97369  
 

Дата реєстрації авторського права  28.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Балух Михайло Олексійович  
 
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 "Мальована пісня"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97370  
 

Дата реєстрації авторського права  28.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Збірка творів "Збірка матеріалів зі стратегічного розвитку України"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97371  
 

Дата реєстрації авторського права  28.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Артисты балета в культурных 
институциях"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97372  
 

Дата реєстрації авторського права  28.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Водолажський Максим Леонідович, Кошман Тетяна Володимирівна, 
Сидоренко Тетяна Павлівна, Фоміна Тетяна Вадимівна  

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

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

твору (творів)  Наукова праця "Метод визначення ефективності використання 
наукового продукту, створеного в дитячій діабетології"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

З метою вивчення попиту на наукову продукцію та для аналізу 
існуючої системи отримання і використання результатів наукових 
досліджень фахівцями практичної охорони здоров'я авторами 
запропоновано інструментарій - анкету для фахівців, що працюють в 
галузі охорони здоров'я, дітей та підлітків - авторську методику щодо 
визначення попиту на наукову продукцію та ефективності її 
використання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97373  
 

Дата реєстрації авторського права  28.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "SK Warehouse Management System" ("SK WMS")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Система автоматизації складської та транспортної логістики з 
використанням аналітики даних та штучного інтелекту.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97374  
 

Дата реєстрації авторського права  28.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Збірка віршів "Избранное" ("Избранное")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97375  
 

Дата реєстрації авторського права  28.04.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чеботарьов Єгор Вячеславович, Глінковська-Краузе Беата 

(Glinkowska-Krauze Beata)  
 
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 прикладного характеру "Інструментарій прикладних 

емпіричних досліджень національних ділових культур" 
("Інструментарій національних ділових культур")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Вперше в історії науки розроблено інструментарій комплексного 
емпіричного оцінювання національних ділових культур.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  97376  
 
Дата реєстрації авторського права  29.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лавренов Юрій Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Military Statistics"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для налаштування обладнання управління 
навчальним боєм і зняття статистики за допомогою пристроїв, яка 
надходить з персональних комплектів або допоміжного обладнання. 
Програма встановлюється на пристрої, що підтримують операційну 
систему Android (смартфони, планшети) версії не нижче 5.0.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97377  
 

Дата реєстрації авторського права  29.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сорочинська Наталія Миколаївна (псевдонім), Гісем Ольга 
Олександрівна  

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

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

твору (творів)  "Всесвітня історія" підручник для 7 класу закладів загальної 
середньої освіти   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пропонований підручник містить систематизований виклад 
всесвітньої історії для учнів 7-го класу. Матеріал відповідає новій 
програмі Міністерства освіти і науки України. Для вчителів історії, 
учнів 7-х класів закладів загальної середньої освіти.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  97378  
 
Дата реєстрації авторського права  29.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Казанцева Ольга Павлівна, Стеценко Ірина 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)  "Інформатика" підручник для 7 класу закладів загальної середньої 

освіти   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пропонований підручник відповідає вимогам навчальної програми 
"Інформатика" для 7-го класу, рекомендований Міністерством освіти 
і науки України. Підручник передбачає формування і розиток 
предметної ІКТ-компетентності та ключових компетентностей для 
реалізації творчого потенціалу учнів і їх соціалізації у суспільстві, що 
забезпечить готовність учнів до активної життєдільності в умовах 
інформаційного суспільства та їх спроможність стати не лише 
повноцінними його членами, а й творцями сучасного суспільства.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  97379  
 
Дата реєстрації авторського права  29.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сорочинська Наталія Миколаївна (псевдонім), Гісем Ольга 

Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  "Історія України" підручник для 7 класу закладів загальної середньої 

освіти   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пропонований підручник містить систематизований виклад історії 
України для учнів 7-го класу. Матеріал відповідає новій програмі 
Міністерства освіти і науки України.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97380  
 

Дата реєстрації авторського права  29.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Станчев Михайло Георгійович, Страшнюк Сергій Юрійович, Ченчик 
Дмитро Володимирович  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір науково-освітнього характеру "Science 
Educational Module "History Of The United Europe: Ideas, Projects And 
Integration". Structure and Results" ("HOUEIPI")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір містить інформацію про впровадження модуля з європейських 
студій на історичному факультеті Каразінського університету у 2016-
2019 рр.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97381  
 

Дата реєстрації авторського права  29.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Москаленко Вікторія Іванівна, Москаленко Андрій Олександрович, 
Закалюк Олена Юріївна  

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

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

твору (творів)  Збірка фотографій з описом "Каталог продукції BABAI 
TOYS/Production catalog of BABAI TOYS"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

На сторінках каталогу знаходяться фотографії зовнішнього вигляду 
кожної іграшки або меблі, з описом назви, розмірів, кількості осіб, які 
можуть використовувати виріб одночасно тощо.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97382  
 

Дата реєстрації авторського права  29.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Олексієнко Олексій Володимирович (ОлексО)  
 
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 "Шлях"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пісня про вибір в житті і його проходження.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97383  
 

Дата реєстрації авторського права  29.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Книга "Стародавня Атлантида. Історія Карпатської Атлантиди"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір розкриває давні історичні події, які відбувались на території 
сучасної України, а також в ньому вперше представлена детальна 
класифікація племен, яка базується на творах Геродота.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97384  
 

Дата реєстрації авторського права  29.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Стаття "Можливість віднесення творів, створених штучним 
інтелектом, до об'єктів інтелектуальної власності"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Уткіна М. С. Можливість віднесення творів, 
створених штучним інтелектом, до об'єктів інтелектуальної власності // 
Правові горизонти. - 2019. - № 17 (30). - С. 42-46. 

 
Анотація   

Визначено, що існує нагальна необхідність у зв'язку із активним 
розвитком інформаційних технологій, нормативного закріплення та 
правового регулювання питань, пов'язаних із штучним інтелектом.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97385  
 

Дата реєстрації авторського права  29.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Стаття "Фінансова система України як складова світової фінансової 
системи"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Уткіна М. С. Фінансова система України як 
складова світової фінансової системи // Наше право. - 2018. - № 1. -      
С. 198-201.  

 
Анотація   

Автор проводить аналіз категорії "світова фінансова система", 
враховуючи різні трактування науковців.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97386  
 

Дата реєстрації авторського права  29.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Стаття "Право інтелектуальної власності Словацької республіки та 
його порівняння із вітчизняним правом інтелектуальної власності"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Уткіна М. С. Право інтелектуальної власності 
Словацької республіки та його порівняння із вітчизняним правом 
інтелектуальної власності // Молодий вчений. - 2019. - № 10 (74). -       
С. 619-621. 

 
Анотація   

Присвячена порівняльному аналізу основних положень щодо 
інституту права інтелектуальної власності в Україні та Словацькій 
республіці.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97387  
 

Дата реєстрації авторського права  29.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яцух Олена Олексіївна, Трусова Наталя Вікторівна, Когут Інна 
Анатоліївна, Косторной Сергій Володимирович, Цап Володимир 
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                                                            Дмитрович, Аблязова Ельвіна Зуфарівна, Радченко Наталія Геннадіївна, 
Якушева Інна Євгенівна, Рубцова Наталя Миколаївна, Чкан Ірина 
Олександрівна, Демченко Іван Володимирович, Захарова Наталя 
Юріївна, Осипенко Світлана Олександрівна  

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

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

твору (творів)  Монографія "Фінансове забезпечення соціально-економічного 
розвитку сільських територій в умовах підвищення самостійності 
регіонів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Яцух О. О., Трусова Н. В., Кугот І. А. Фінансове 
забезпечення соціально-економічного розвитку сільських територій в 
умовах підвищення самостійності регіонів : монографія / наук. ред. та 
кер. кол. авт. О. О. Яцух. - Мелітополь : Видавничий будинок ММД, 
2019. - 337 с. 

 
 
Анотація   

Визначено особливості фінансового забезпечення соціально-
економічного розвитку сільських територій в умовах підвищення 
самостійності регіонів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97388  
 

Дата реєстрації авторського права  29.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Монографія "Фінансове забезпечення сільськогосподарських 
підприємств"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Яцух Олена Олексіївна. Фінансове забезпечення 
сільськогосподарських підприємств : монографія / О. О. Яцух. - 
Мелітополь : Видавничий будинок ММД, 2018. - 467 с. 

 
 
Анотація   

Досліджено сутність і зміст фінансового забезпечення діяльності 
сільськогосподарських підприємств.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97389  
 

Дата реєстрації авторського права  29.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Ескіз з описом "Пласка зубочистка зі скребком для видалення 
нальоту на зубах"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пласка зубочистка зі скребком для видалення нальоту. Розміри: 
висота від 3 до 7 см; ширина на вузькому кінці 1 мм, на широкому 
кінці скребка від 5 до 8 мм; товщина від 0,5 до 1,5 мм.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  97390  
 
Дата реєстрації авторського права  29.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Джалалі Ганна Володимирівна, Джалалі Моіноддін  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Аудіовізуальний твір, похідний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Аудіовізуальний твір "ПОСЛЕ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Про те, як смерть може стати початком. Богдан втратив батька, а 
Віра - чоловіка. У процесі поховання вони виявляють нові факти про 
небіжчика.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  97391  
 
Дата реєстрації авторського права  29.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Джалалі Ганна Володимирівна, Джалалі Моіноддін  
 
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 "CLAUSTROPHOBIA"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  97392  
 
Дата реєстрації авторського права  29.04.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Авраменко Олександр Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  "Українська література" підручник для 7 класу закладів загальної 

середньої освіти   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник відповідає вимогам Державного стандарту та новій 
програмі української літератури. Видання містить художні твори, 
відомості з теорії літератури, біографічні матеріали про письменників. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97393  
 

Дата реєстрації авторського права  29.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Свідерський Юрій Юрійович, Романишин Наталія Юріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  "Історія України" підручник для 7 класу закладів загальної середньої 
освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник відповідає вимогам Державного стандарту та чинній 
програмі з історії України. Видання містить навчальний матеріал з 
історії нашої Батьківщини, починаючи від середини І тис. й до кінця 
XV ст.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97394  
 

Дата реєстрації авторського права  29.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Тонка синя лінія лого"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   
Твір образотворчого мистецтва - логотип, на якому зображено череп з 
бородою, синім оком, вертикальною синьою лінією.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97395  
 

Дата реєстрації авторського права  29.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волошина-Сідей Вікторія Вадимівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Наукова стаття "Бухгалтерські та податкові аспекти 
представницьких витрат підприємства"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97396  
 

Дата реєстрації авторського права  29.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Наукова праця "Показники об'єму щитоподібної залози у дітей та 
підлітків з площею поверхні тіла понад 1,7 м"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97397  
 

Дата реєстрації авторського права  29.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Осипенко Сергій Іванович, Ткач Олександр 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)  Посібник "Захист і самопоміч у надзвичайних ситуаціях"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Посібник розкриває зміст навчального матеріалу за Програмою 
навчання непрацюючого населення діям у надзвичайних ситуаціях та 
призначений для самостійного вивчення громадянами способів дій у 
надзвичайних ситуаціях, правил користування засобами захисту і 
пожежогасіння, надання самопомочі та необхідної допомоги 
постраждалому у невідкладному стані.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97398  
 

Дата реєстрації авторського права  29.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Оптимізація реалізації освітніх технологій у процесі 
профільного навчання старшокласників технологій виробництва"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропоновано алгоритм структуризації потоку інформації від учнів 
до вчителя, технологій на навчальні досягнення та пізнавальні 
можливості, яким притаманні компоненти: інтерес і здібності до 
навчання та працездатність у процесі навчання. Відповідно до 
результатів  їхнього моніторингу, обрання оптимальної стратегії 
реалізації профільного навчання старшокласників технологій 
виробництва.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97399  
 

Дата реєстрації авторського права  29.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Козирев Василь Михайлович, Яковченко Олександр Іванович, 
Єгоров Петро Миколайович, Ткаченко В'ячеслав Петрович, 
Журавель Олександр Георгійович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Звіт про дослідно-конструкторську роботу "Розроблення 
автоматизованих цифрових технологій для технологічних операцій 
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                                                            контролю та підготовки до мікрофільмування цифрових зображень 
документів страхового фонду документації України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблення технології автоматизованого покращення цифрових 
зображень електронних копій документів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97400  
 

Дата реєстрації авторського права  29.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хардін Олег 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)  Графічне зображення "Зображення логотипу "Dino"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97401  
 

Дата реєстрації авторського права  29.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Смаков Іван Русланович  
 
Повне ім'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 "Clean Stream"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97402  
 

Дата реєстрації авторського права  29.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цапко Денис Петрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ІННОВЕЙШН 
ДЕВЕЛОПМЕНТ ХАБ" 
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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 "Програмне забезпечення "Інформаційна 
система автоматизації процесів обліку засобів криптографічного 
захисту секретної та службової інформації, ключових документів, 
нормативної та експлуатаційної документації до них" ("Система 
обліку")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97403  
 

Дата реєстрації авторського права  29.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цапко Денис Петрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ІННОВЕЙШН 
ДЕВЕЛОПМЕНТ ХАБ" 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення "Інформаційна 
система реєстрації засобів, систем, комплексів, об'єктів та типових 
рішень у сфері захисту інформації, які мають підтвердження 
відповідності" ("Реєстр")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97404  
 

Дата реєстрації авторського права  29.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фєтєску Лариса Іванівна, Мартинчук Сніжана Петрівна, Моску 
Тетяна Дмитрівна  

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

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

твору (творів)  "Молдовська мова та читання" підручник для 3 класу з навчанням 
молдовською мовою закладів загальної середньої освіти (у 2-х частинах)   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Підручник для закладів загальної середньої освіти.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97405  
 

Дата реєстрації авторського права  29.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Збірка фотографічних творів "PLASTIC WAR"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пластикове сміття, або відходи, засобом віддзеркалення по 
вертикальній осі, утворюють незвичайні візуальні образи, які згодом 
поглинають людські обличчя. Метафорично у творі зображується 
небезпека забруднення пластиком навколишнього середовища.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97406  
 

Дата реєстрації авторського права  30.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Сценарій телевізійної програми "Хто профі? Ти профі!"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Кожна програма, стилізована під певну професію, - це велика порція 
цікавої інформації, майстер-класів від зіркових гостей, різноманітних 
конкурсів із залученням глядачів в студії, що допоможе вибрати серед 
8-10 дітей-учасників одного переможця, який проходитиме 
стажування у зіркового професіонала.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97407  
 

Дата реєстрації авторського права  30.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Вікові особливості фізичного розвитку дітей на 
теренах різних клімато-географічних зон України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

За стандартними методами антропометрії обстежено школярів 12-річ-
ного віку, що навчаються у міських загальноосвітніх навчальних 
закладах м. Львова. Отримані показники зіставляються із контрольними 
значеннями відповідно до Критеріїв оцінки фізичного розвитку дітей 
шкільного віку України (2013) та порівнюються із аналогічними 
параметрами іхніх однолітків, які проживають в інших обласних 
центрах України.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97408  
 

Дата реєстрації авторського права  30.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Аніщенко Олександра 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 "Посвящается О.Я." ("Посвящается")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97409  
 

Дата реєстрації авторського права  30.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лепський Владлен Володимирович, Каштан Сергій Миколайович, 
Кравченко Оксана Олексіївна, Макаренко Світлана Володимирівна, 
Кисельова Лариса Вячеславівна, Кривоколінська Наталія 
Миколаївна, Стрельченко Наталія Альбертівна  

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

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

твору (творів)  Науково-практична робота "Каністерапія в Інклюзивному 
Реабілітаційно-Соціальному туризмі" ("НПР "Каністерапія в ІРС")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Каністерапія є одним з найефективніших методів в лікувально-
оздоровчому та соціалогічно-психологічному напрямку реабілітації 
для дорослих осіб та дітей з інвалідністю, учасників бойових дій ООС  
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(АТО), ветеранів війни і праці, літніх осіб, чорнобильців тощо, при 
взаємодії людини-інваліда з собаками і використанні біоенергетики 
собак, яка впливає на підвищення соціального, психологічного та 
емоційного стану людини і сприяє відновленню здоров'я із застосуванням 
новітніх методів реабілітації з подальшим соціальним адаптуванням 
інваліда в Соціумі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97410  
 

Дата реєстрації авторського права  30.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куратович Сергій Віталійович, Зима Максим Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Логотип "MAXIMA"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97411  
 

Дата реєстрації авторського права  30.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Закон о термодинамической детерминации скорости 
времени" ("Закон о скорости времени")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Результатом наукової праці автора твору є дедуктивний доказ 
термодинамічної природи швидкості часу, наслідком якого є закон 
про фундаментальну детермінацію течії часу термодинамічними 
властивостями простору.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97412  
 

Дата реєстрації авторського права  30.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гонтарук Сергій Сергійович, Руденко Володимир Григорович, Голуб 
Наталія Вадимівна, Панченко Олександр Дмитрович  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизована система "Кредитна 
фабрика "Smart Solutions" ("Кредитна фабрика "Smart Solutions")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма "Автоматизована система "Кредитна фабрика 
"Smart Solutions" призначена для автоматизації повного кредитного 
циклу, який запущений за "конвеєрним" типом.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  97413  
 
Дата реєстрації авторського права  30.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Червонська 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Методичні 

рекомендації до самостійної роботи студентів першого року навчання 
з дисципліни "Теорія і методика викладання класичного танцю"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Методичні рекомендації до самостійної роботи 

студентів першого року навчання з дисципліни "Теорія і методика 
викладання класичного танцю" / Уклад. Л. М. Червонська. - Мелітополь : 
Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2019. - 40 с. 

 
Анотація   

У методичних рекомендаціях до самостійної роботи студентів першого 
року навчання спеціальності 024 Хореографія з дисципліни "Теорія і 
методика викладання класичного танцю" надано інформацію щодо 
засобів організації освітнього процесу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  97414  
 
Дата реєстрації авторського права  30.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Червонська 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Методичні 

рекомендації до самостійної роботи студентів другого року навчання з 
дисципліни "Теорія і методика викладання класичного танцю"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Методичні рекомендації до самостійної роботи 
студентів другого року навчання з дисципліни "Теорія і методика 
викладання класичного танцю" / Уклад. Л. М. Червонська. - Мелітополь : 
Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні, 2019. - 40 с. 

 
Анотація   

У методичних рекомендаціях до самостійної роботи студентів другого 
року навчання спеціальності 024 Хореографія з дисципліни "Теорія і 
методика викладання класичного танцю" надано інформацію щодо 
засобів організації освітнього процесу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  97415  
 
Дата реєстрації авторського права  30.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Романовський Юрій Федорович, Семенець Олександр Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Ескіз, літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Ескіз з описом "Ескіз броньованої пластини-сендвича" ("БП-

сендвич")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Ескіз створено для захисту воїнів ЗСУ, МВД, СБУ від куль пістолета, 
автомата, снайперської гвинтівки СВД. "БП-сендвич" має 5 кл. 
захисту від куль. Вставляється в бронежилет воїна для захисту 
грудної клітки. Вага броньованої пластини-сендвича до 5 кг. Вона має 
значні переваги перед іншими броньованими пластинами, які 
сьогодні використовуються в Україні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  97416  
 
Дата реєстрації авторського права  30.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гібелінда Ольга Валентинівна, Смоляр Олексій Олексійович  
 
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, "Розгорнутий 

сценарний план 8-серійного художнього серіалу "Елвіс" ("Елвіс")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97417  
 

Дата реєстрації авторського права  30.04.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Комiкс "Сварог. Битва бiля храму"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розробка зображень персонажів, зброї, сцени і її окремих елементів, а 
так само розкадровки та відео превізуалізації. Створено за мотивами 
книги Олександра Бушкова "Лицар з нізвідки".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97418  
 

Дата реєстрації авторського права  30.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

якого належить твір  Похідний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Розв'язок "нерозв'язуваних" задач"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В творі представлені в повному обсязі розв'язки задач, які були 
сформульовані в VIII сторіччі до нашої ери: задачі фараона (колодязь 
Лотоса), подвоєння куба, трисекції кута, квадратури кола (є відомості, 
що ці задача згадується у папірусі Райнда, який оснований на роботі 
приблизно 3400 року до нащої ери), задачі дельфійських оракулів, 
побудови піраміди з використанням зменшених по обсягу в два рази 
кубів і обчислення її висоти.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97419  
 

Дата реєстрації авторського права  30.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Світенко Георгій Миколайович, Широкопетлєва Марія 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 "Інформаційна система "Магазин 
велосипедів" ("Bike Shop")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма складається з двох підсистем: підсистеми інтернет-
магазину, яка дозволяє реєструвати нових покупців, переглядати та 
замовляти доступні товари, та підсистеми, яка дозволяє працівникам 
магазину додавати, редагувати та видаляти дані про товари в 
магазині та вести складський облік.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  97420  
 
Дата реєстрації авторського права  30.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лапшин Дмитро Євгенович, Вастьянов Руслан Сергійович, 

Загаєвська Олена Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Спосіб лікування гострої інтерстиціальної пневмонії 

та легеневого фіброзу"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  97421  
 
Дата реєстрації авторського права  30.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Анонімно"  Биченков Василь Васильович, Романюк Ігор Миколайович, Левчук 

Олена Вікторівна, Головченко 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 "Система підтримки прийняття рішення 

"Синтез раціонального варіанту розподілу оборонних ресурсів для 
ефективного розвитку спроможностей Збройних Сил та інших 
складових сил оборони" ("Розподіл-3")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Система підтримки прийняття рішень (СППР) "Синтез раціонального 
варіанту розподілу оборонних ресурсів для ефективного розвитку 
спроможностей Збройних Сил та інших складових сил оборони" 
вирішує питання автоматизації етапу планування ресурсів процедури 
оборонного планування. СППР вирішує завдання: раціонального 
розподілу оборонних ресурсів для створення, розвитку, утримання та 
розформування військових підрозділів залежно від визначеної 
пріоритетності.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97422  
 

Дата реєстрації авторського права  30.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Биллинговая система "NoDeny Plus" 
("NoDeny Plus")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97423  
 

Дата реєстрації авторського права  30.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Baklan (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 "Під твоїм небом"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97424  
 

Дата реєстрації авторського права  30.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

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

твору (творів)  Пісня "Мохіто"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97425  
 

Дата реєстрації авторського права  30.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Белзецький Руслан Станіславович, Іванчук Ярослав Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Вінницький національний технічний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Проектний розрахунок робочих характеристик 
сільськогосподарських транспортних засобів залежно від конструктивних 
характеристик вузлів трансмісії"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програмний додаток призначений для проектного розрахунку 
робочих характеристик сільськогосподарських транспортних засобів  
залежно від конструктивних характеристик вузлів трансмісії.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97426  
 

Дата реєстрації авторського права  30.04.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Остапенко-Боженова Аліна Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Вінницький національний технічний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Розгортання Ключа (keyDeployment)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Одним із сучасних напрямів розробки симетричних блокових шифрів 
підвищеної швидкості є створення псевдонедетермінованих шифрів, 
де формування алгоритмів шифрування відбувається під керуванням 
множин секретних параметрів. Отримання секретних параметрів 
шляхом розгортання секретного ключа здійснюється програмним 
чином.  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Бакуменко Сергій Володимирович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Давай включим разум"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  4843  
 
Дата реєстрації договору 03.03.2020 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  Бакуменко Сергій Володимирович - Соловей Любов Сергіївна  
  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Басович Леонід Миколайович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Она делает мне хорошо"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  4844  
 
Дата реєстрації договору 04.03.2020 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  Басович Леонід Миколайович - Соловей Любов Сергіївна  
  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Кургаєв Михайло Юрійович, Желєзняк Артур Юрійович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Располовинены"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  4845  
 
Дата реєстрації договору 04.03.2020 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  Желєзняк Артур Юрійович, Кургаєв Михайло Юрійович - Соловей 
Любов Сергіївна  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Сторож Андрій Володимирович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичниий твір з текстом "Тримай!"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  4846  
 
Дата реєстрації договору 04.03.2020 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  Сторож Андрій Володимирович - Соловей Любов Сергіївна  
  
 

 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Крупнік Геннадій Семенович, Архипенко Лариса Вікторівна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Брат"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  4847  
 
Дата реєстрації договору 04.03.2020 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  Архипенко Лариса Вікторівна, Крупнік Геннадій Семенович - Соловей 
Любов Сергіївна  

  
 

 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Булах Владислав Сергійович, Булах Сергій Миколайович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Смелая"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  4848  
 
Дата реєстрації договору 04.03.2020 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  Булах Сергій Миколайович, Булах Владислав Сергійович - Соловей 
Любов Сергіївна  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Воробйов Андрій Анатолійович, Тєлющенко Олег Ігорович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "IRP 0.6.3 Комплексное программное решение 
для автоматизации бизнес процессов и повышения эффективности 
работы компании"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4849  
 
Дата реєстрації договору 04.03.2020 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  Тєлющенко Олег Ігорович, Воробйов Андрій Анатолійович - 
Шерстобітов Дмитро Олексійович  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Кошевець Олексій В'ячеславович, Кулібаба Ростислав 
Олександрович, Луганський Олексій Юрійович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інформаційно-комунікаційна автоматизована 
система "Єдина школа" ("Єдина школа") 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4850  
 
Дата реєстрації договору 05.03.2020 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  Луганський Олексій Юрійович, Кулібаба Ростислав Олександрович, 
Кошевець Олексій В'ячеславович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ТАТЛ ТЕХНОЛОДЖІ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Зельдін Денис Борисович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник творів образотворчого мистецтва з текстом "Фірмовий стиль 
MELLOW LAB"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, літературний письмовий твір, 
складений твір  

 

Номер реєстрації договору  4851  
 
Дата реєстрації договору 05.03.2020 

 

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  Зельдін Денис Борисович - Токар Олена Дмитрівна  
  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Банатов Ігор Вікторович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення для автомийок 
КЕРХЕР (KARCHER)"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4852  
 
Дата реєстрації договору 10.03.2020 

 

Вид 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 "ПОС-ТЕР" - Товариство з 
обмеженою відповідальністю "КЕРХЕР"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Фількін Кирило Михайлович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програма-клієнт "ЦЕНТРАЛЬ 103"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4853  
 
Дата реєстрації договору 11.03.2020 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  Фількін Кирило Михайлович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Науково-виробниче підприємство "Монтаж і 
впровадження телекомунікаційних систем "МОНТЕКС"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Дерев'янчук Анатолій Йосипович, Чехута Дмитро Андрійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методика створення комплексу інтерактивних засобів 
навчання у підготовці військових фахівців РВ і А в особливий період"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Номер реєстрації договору  4854  
 
Дата реєстрації договору 12.03.2020 

 

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  Чехута Дмитро Андрійович, Дерев'янчук Анатолій Йосипович - 
Сумський державний університет  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Харченко Віктор Юрійович, Юревич Сергій Володимирович, Заводян 
Олена Іванівна, Нечушкіна Альона Володимирівна, Гуцало Валентина 
Павлівна, Чуйко Юлія Олександрівна  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір технічного характеру з кресленнями 
"Проект повторного використання шафових газорегуляторних пунктів 
Тип 1 - 25 н.м3/год., Тип 2 - 50 н.м3/год., Тип 3 - 75 н.м3/год., Тип 4 - 
130 н.м3/год., Тип 5 - 250 н.м3/год., Тип 6 - 350 н.м3/год., Тип 7 - 520 н.м3/год., 
Тип 8 - 800 н.м3/год., Тип 9 - 1200 н.м3/год., Тип 10 - 2500 н.м3/год. (12 
томів)"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, креслення  
 

Номер реєстрації договору  4855  
 
Дата реєстрації договору 12.03.2020 
 

Вид 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 "Інститут 
"Поділляспецпроект" - Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Регіональна газова компанія"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Трикуш Наталія Павлівна, Юхименко Дмитро Михайлович, Клімович 
Олександр Сергійович, Неволін Олександр Володимирович, Козаченко 
Ірина Євгеніївна, Лигін Артем Сергійович  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "МІЙ ПОЛІС"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4856  
 
Дата реєстрації договору 12.03.2020 
 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  Лигін Артем Сергійович, Козаченко Ірина Євгеніївна, Неволін 
Олександр Володимирович, Клімович Олександр Сергійович, 
Юхименко Дмитро Михайлович, Трикуш Наталія Павлівна - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "СМАРТПОЛІС"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Галкін Лук'ян Євгенович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій повнометражного документального фільму "УКРАЇНА ЗА 
КАДРОМ"  
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Номер реєстрації договору  4857  
 
Дата реєстрації договору 12.03.2020 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  Галкін Лук'ян Євгенович - Товариство з обмеженою відповідальністю 
"БОЗОНФІЛЬМ"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Харті Шон Патрік, Сорочинська Світлана Віталіївна, Міходуй Олена 
Іванівна, Шкребтієнко Аліна Віталіївна, Щур Олена Василівна  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Програма підвищення кваліфікації 
учителів англійської мови "PROTEАCH" ("Програма "PROTEАCH") 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Номер реєстрації договору  4858  
 
Дата реєстрації договору 17.03.2020 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  Щур Олена Василівна, Шкребтієнко Аліна Віталіївна, Міходуй Олена 
Іванівна, Сорочинська Світлана Віталіївна, Харті Шон Патрік - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "Дінтернал Ед'юкейшн"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Ковальчук Ярослав Васильович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Графічне зображення "Логотип Політичної партії "Європейська 
Солідарність"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  4859  
 
Дата реєстрації договору 17.03.2020 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  Ковальчук Ярослав Васильович - Політична партія "Європейська 
Солідарність"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Пилипенко Олександр Якимович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Отримання водню з відновлювальних джерел енергії"  
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Номер реєстрації договору  4860  
 
Дата реєстрації договору 17.03.2020 

 

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  Пилипенко Олександр Якимович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "РІВЕР ВІНД ЮКРЕЙН"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Саліванова Вікторія Володимирівна, Чернега Олександр 
Володимирович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичні твори до тексту пісень Б. В. Гриньова "Быть с тобой" та 
"Импульс"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  4861  
 
Дата реєстрації договору 17.03.2020 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  Чернега Олександр Володимирович, Саліванова Вікторія 
Володимирівна - Гриньов Борис Вікторович  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Феофанов Сергій Євгенійович, Феофанова Олена Вікторівна, Кучкін 
Олександр Сергійович, Катрюк Сергій Миколайович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  База даних "Електронна база даних комп'ютерної програми "Система 
інформаційного обслуговування діяльності об'єднаних територіальних 
громад у сфері соціального захисту населення (програмний комплекс 
"Інтегрована інформаційна система "Соціальна громада")"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  База даних  
 

Номер реєстрації договору  4862  
 
Дата реєстрації договору 17.03.2020 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  Катрюк Сергій Миколайович, Кучкін Олександр Сергійович, 
Феофанова Олена Вікторівна, Феофанов Сергій Євгенійович - 
Державне підприємство "Інформаційно-обчислювальний центр 
Міністерства соціальної політики України"  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Феофанов Сергій Євгенійович, Феофанова Олена Вікторівна, Кучкін 
Олександр Сергійович, Катрюк Сергій Миколайович, Малюкова 
Світлана Леонідівна, Соломаха Тетяна Іванівна  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система інформаційного обслуговування 
діяльності об'єднаних територіальних громад у сфері соціального 
захисту населення (програмний комплекс "Інтегрована інформаційна 
система "Соціальна громада")"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4863  
 
Дата реєстрації договору 17.03.2020 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  Соломаха Тетяна Іванівна, Малюкова Світлана Леонідівна, Катрюк 
Сергій Миколайович, Кучкін Олександр Сергійович, Феофанова 
Олена Вікторівна, Феофанов Сергій Євгенійович - Державне 
підприємство "Інформаційно-обчислювальний центр Міністерства 
соціальної політики України"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Онищенко Юрій Борисович, Анатольєв Анатолій Аркадійович, 
Муравєйніков Микола Володимирович, Тауров Філіп Артурович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Кінофільм "БЛУД"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Аудіовізуальний твір  
 

Номер реєстрації договору  4864  
 
Дата реєстрації договору 18.03.2020 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  Тауров Філіп Артурович, Муравєйніков Микола Володимирович, 
Анатольєв Анатолій Аркадійович - Онищенко Юрій Борисович  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Полич Ігор Богданович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерні програми "Мобільний додаток "DOC.UA" для 
платформи Android" та "Мобільний додаток "DOC.UA" для 
платформи iOS"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4865  
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Дата реєстрації договору 18.03.2020 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  Полич Ігор Богданович - Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ДОК.ЮА"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Линник Олеся Сергіївна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "M.E.Doc"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4866  
 
Дата реєстрації договору 18.03.2020 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  Линник Олеся Сергіївна - Товариство з обмеженою відповідальністю 
"М.Е.ДОК"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Линник Олеся Сергіївна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "СОТА"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4867  
 
Дата реєстрації договору 18.03.2020 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  Линник Олеся Сергіївна - Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Економічні програми"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Леськів Оксана Василівна (орппаа)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Мобільний додаток "СЕРВІС - ITER"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4868  
 
Дата реєстрації договору 23.03.2020 

 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 58, 2020 

 

414 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  Леськів Оксана Василівна - Гам Ігор Миколайович, Ромушка Юрій 
Олексійович, Хамідов Алішер Наріманович  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Байрамов Сархан Абдулрахман Огли, Мішенко Сергій  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "AgroDealPRO"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4869  
 
Дата реєстрації договору 24.03.2020 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  Мішенко Сергій, Байрамов Сархан Абдулрахман Огли - Товариство з 
обмеженою відповідальністю "АГРОДЕАЛ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Солодкий Андрій Миколайович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "URBIO CITY DWH"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4870  
 
Дата реєстрації договору 24.03.2020 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  Солодкий Андрій Миколайович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ЕФ ДІ АЙ КАМПАНІ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Романовський Олексій Євгенійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Strix Online"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4871  
 
Дата реєстрації договору 24.03.2020 

 

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  Романовський Олексій Євгенійович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "УКРСПЕЦСИСТЕМС"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Романовський Олексій Євгенійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Strix"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4872  
 
Дата реєстрації договору 24.03.2020 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  Романовський Олексій Євгенійович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "УКРСПЕЦСИСТЕМС"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Севастянов Борис Олександрович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичні твори до тексту пісень Б. В. Гриньова "Все трапляється", 
"Прокинься"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 

Номер реєстрації договору  4873  
 
Дата реєстрації договору 24.03.2020 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  Севастянов Борис Олександрович - Гриньов Борис Вікторович  
  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Рябко Василь Васильович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичні твори до тексту пісень Б. В. Гриньова "Вперед", "Утро" та 
"Сніг"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 

Номер реєстрації договору  4874  
 
Дата реєстрації договору 24.03.2020 

 

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  Рябко Василь Васильович - Гриньов Борис Вікторович  
  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Рашевська Таісія Євгенівна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Малюнки під умовною назвою "Рахівниці Соробан числа", "Рахівниці 
Соробан"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  4875  
 
Дата реєстрації договору 24.03.2020 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  Рашевська Таісія Євгенівна - Новосьолов Юрій Олександрович  
  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Дворніченко Михайло Миколайович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Нова версія програмного забезпечення веб-
порталу "Офіційний веб-портал Вищої кваліфікаційної комісії суддів 
України" ("Офіційний веб-портал Вищої кваліфікаційної комісії суддів 
України") 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4876  
 
Дата реєстрації договору 26.03.2020 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  Державне підприємство "Інформаційні судові системи" - Вища 
кваліфікаційна комісія суддів України  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Рижков Сергій Олександрович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Profeed"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4877  
 
Дата реєстрації договору 01.04.2020 

 

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  Рижков Сергій Олександрович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ПРОФІД ТЕХНОЛОДЖІ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Кургаєв Михайло Юрійович, Ізюмов Костянтин Сергійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Жанна Дарк"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  4878  
 
Дата реєстрації договору 01.04.2020 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  Ізюмов Костянтин Сергійович, Кургаєв Михайло Юрійович - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕЙ БІ СТОРІ 
ПРОДАКШН"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Яременко Євген Ігорович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "SARAFAN"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4879  
 
Дата реєстрації договору 02.04.2020 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  Яременко Євген Ігорович - Цисар Олексій Вадимович  
  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Чорний Юрій Олегович, Шматов Олексій Сергійович, Новікова 
Тетяна Вікторівна, Оліфіренко Інна Володимирівна  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Навчальний курс з підвищення кваліфікації 
керівників і спеціалістів, діяльність яких пов'язана з наданням послуг 
автомобільного транспорту, з питань безпеки перевезень, охорони 
праці та пожежної безпеки"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 

Номер реєстрації договору  4880  
 
Дата реєстрації договору 02.04.2020 
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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  Оліфіренко Інна Володимирівна, Новікова Тетяна Вікторівна, Шматов 
Олексій Сергійович, Чорний Юрій Олегович - Дочірнє підприємство 
"Український науково-дослідний інститут медицини транспорту"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Слюсар Ігор Юрійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Збірник дизайнів та 
барельєфів для сувенірів"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, збірник творів  
 

Номер реєстрації договору  4881  
 
Дата реєстрації договору 02.04.2020 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  Слюсар Ігор Юрійович - Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Профітранс"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Андрієвський Андрій Сергійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система керування електронними 
колекціями "Digitized Content Visualizator" ("CKEK DC-Visu") 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4882  
 
Дата реєстрації договору 06.04.2020 

 

Вид 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 "Спеціалізований центр 
БАЛІ" - Баркова Ольга Валентинівна  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Жук Максим Сергійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Веб-сайт з агрегації спортивних клубів, 
локацій, подій та новин міста"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4883  
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Дата реєстрації договору 06.04.2020 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  Жук Максим Сергійович - Товариство з обмеженою відповідальністю 
"БІГ СІТІ ЛАБ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Савчишин Руслан Володимирович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення для міграції систем 
управління контентом "СМS2CMS" ("КП "СМS2CMS") 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4884  
 
Дата реєстрації договору 06.04.2020 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  Савчишин Руслан Володимирович - Приватне підприємство 
"МАГНЕТІКВАН"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Савчишин Руслан Володимирович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення для міграції даних 
між інтернет-магазинами "Cart2Cart" ("КП "Cart2Cart") 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4885  
 
Дата реєстрації договору 06.04.2020 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  Савчишин Руслан Володимирович - Приватне підприємство 
"МАГНЕТІКВАН"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Савчишин Руслан Володимирович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення для уніфікованої 
роботи з даними багатьох платформ інтернет-магазинів "API2Cart" 
("КП "API2Cart") 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
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Номер реєстрації договору  4886  
 
Дата реєстрації договору 06.04.2020 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  Савчишин Руслан Володимирович - Приватне підприємство 
"МАГНЕТІКВАН"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Смірнов Кирило Вікторович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інформаційно-телекомунікаційна система 
Web-сайту "АВТО.ОТК"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4887  
 
Дата реєстрації договору 06.04.2020 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  Смірнов Кирило Вікторович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ДИЗАЙН СТУДІЯ "ЧЕРЧИЛЛЬ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Стельмах Владислава Романівна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Графічний дизайн "GAMI CLAY"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  4888  
 
Дата реєстрації договору 09.04.2020 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  Стельмах Владислава Романівна - Сивак Олександр В'ячеславович  
  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Гончарюк Аліса Олексіївна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Графічний дизайн "La petite"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  4889  
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Дата реєстрації договору 09.04.2020 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  Гончарюк Аліса Олексіївна - Сивак Олександр В'ячеславович  
  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Кука Михайло Юрійович, Гопкал Сергій Володимирович, Кісельов 
Вадим Олегович, Кизєєв Павло Євгенійович, Кузнєцов Андрій 
Юрійович, Рожков Кирил Вікторович, Ротенберг Владислав 
Володимирович, Смольянінов Павло Олексійович, Купін Володимир 
Миколайович, Гребенніков Дмитро Сергійович, Завгородній Олексій 
Андрійович, Левківська Анна Анатоліївна, Іванов Костянтин 
Євгенійович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система моніторингу та управління 
життєвим циклом товарів, послуг, документів, подій та SMART захисту 
продукції від фальсифікату, контрафакту, контрабанди.[SCANDARD] 
1.x.x"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4890  
 
Дата реєстрації договору 09.04.2020 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  Іванов Костянтин Євгенійович, Левківська Анна Анатоліївна, 
Завгородній Олексій Андрійович, Гребенніков Дмитро Сергійович, 
Купін Володимир Миколайович, Смольянінов Павло Олексійович, 
Ротенберг Владислав Володимирович, Рожков Кирил Вікторович, 
Кузнєцов Андрій Юрійович, Кизєєв Павло Євгенійович, Кісельов 
Вадим Олегович, Гопкал Сергій Володимирович, Кука Михайло 
Юрійович - Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Укрдержцифра"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Савчишин Руслан Володимирович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення для перенесення 
даних між CRM системами зі збереженням зв'язків та залежностей в 
автоматичному режимі "Data2CRM" ("КП "Data2CRM") 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4891  
 
Дата реєстрації договору 09.04.2020 

 

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  Савчишин Руслан Володимирович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ЦРМВАН"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Кисельов Павло Юрійович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Peer to Peer Finance"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4892  
 
Дата реєстрації договору 10.04.2020 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  Кисельов Павло Юрійович - Крикуха Олександр Іванович  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Гелич Микола Юрійович, Хомицький Тарас Григорович, Василенко 
Андрій Сергійович, Борун Євгеній Вікторович, Денисенко Андрій 
Андрійович, Луценко Дмитро Олексійович, Коростель Владислав 
Сергійович, Войтюк Андрій Володимирович, Біца Роман Сергійович, 
Курганов Антон Андрійович, Бабюк Наталія Петрівна, Валовина 
Анастасія Олексіївна, Черепкова Олена Павлівна, Сажин Олександр 
Миколайович  

 
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  4893  
 
Дата реєстрації договору 10.04.2020 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  Сажин Олександр Миколайович, Черепкова Олена Павлівна, 
Валовина Анастасія Олексіївна, Бабюк Наталія Петрівна, Курганов 
Антон Андрійович, Біца Роман Сергійович, Войтюк Андрій 
Володимирович, Коростель Владислав Сергійович, Луценко Дмитро 
Олексійович, Денисенко Андрій Андрійович, Борун Євгеній 
Вікторович, Василенко Андрій Сергійович, Хомицький Тарас 
Григорович, Гелич Микола Юрійович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "САГЕКС"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Басович Леонід Миколайович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Любовь - сука редкая"  
 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 58, 2020 

 

423 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  4894  
 
Дата реєстрації договору 10.04.2020 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  Басович Леонід Миколайович - Соловей Любов Сергіївна  
  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Басович Леонід Миколайович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Девочка - Скрипка"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  4895  
 
Дата реєстрації договору 10.04.2020 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  Басович Леонід Миколайович - Соловей Любов Сергіївна  
  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Сторож Андрій Володимирович, Попова Олена Валеріївна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Королева снежная"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  4896  
 
Дата реєстрації договору 10.04.2020 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  Попова Олена Валеріївна, Сторож Андрій Володимирович - Соловей 
Любов Сергіївна  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Смакота Ярослав Васильович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Омніканальна платформа "Keybanking" для 
онлайн-обслуговування клієнтів фінансових установ (система 
дистанційного обслуговування)" ("ОП "Keybanking") 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
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Номер реєстрації договору  4897  
 
Дата реєстрації договору 14.04.2020 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  Смакота Ярослав Васильович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ФІНІК.ПРО СОЛЮШН"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Прохорова Марія Георгіївна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмна оболочка веб-сайта 
http://skillsacademy.com.ua"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4898  
 
Дата реєстрації договору 14.04.2020 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  Прохорова Марія Георгіївна - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "АКАДЕМІЯ НАВИЧОК"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Гоман Олег Гаврилович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Достали!.. Историческое эссе. Поэма"  
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Номер реєстрації договору  4899  
 
Дата реєстрації договору 14.04.2020 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  Гоман Олег Гаврилович - Перелигіна Гаіна Томівна  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Гоман Олег Гаврилович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Русский & иврит - бхай-бхай! Забавное 
пособие по ивруситу"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Номер реєстрації договору  4900  
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Дата реєстрації договору 14.04.2020 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  Гоман Олег Гаврилович - Перелигіна Гаіна Томівна  
  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Гоман Олег Гаврилович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Кантата о Сталине. Эпопея. В трех 
томах"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Номер реєстрації договору  4901  
 
Дата реєстрації договору 14.04.2020 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  Гоман Олег Гаврилович - Перелигіна Гаіна Томівна  
  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Гоман Олег Гаврилович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Последнее сказанье..."  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Номер реєстрації договору  4902  
 
Дата реєстрації договору 14.04.2020 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  Гоман Олег Гаврилович - Перелигіна Гаіна Томівна  
  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Сімченко В'ячеслав Валентинович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Руководство по 
эксплуатации и обслуживанию тепловоза ТГМ6мс"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, креслення, ескіз  
 

Номер реєстрації договору  4903  
 
Дата реєстрації договору 14.04.2020 

 

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  Сімченко В'ячеслав Валентинович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ВИРОБНИЧО-КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО 
"МИКОЛАЇВСЬКИЙ ТЕПЛОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Сімченко В'ячеслав Валентинович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Руководство по 
эксплуатации и обслуживанию тепловоза ТГМ4мс"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ескіз, креслення  
 

Номер реєстрації договору  4904  
 
Дата реєстрації договору 14.04.2020 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  Сімченко В'ячеслав Валентинович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ВИРОБНИЧО-КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО 
"МИКОЛАЇВСЬКИЙ ТЕПЛОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Мірко Сергій Олексійович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизована система Sky.Land 
"Координаційний центр пошуку та рятування"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4905  
 
Дата реєстрації договору 15.04.2020 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  Мірко Сергій Олексійович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ДОК ПРОФ СОФТ"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Анцибор Віктор Анатолійович, Котенко Юрій Миколайович, Мірко 
Сергій Олексійович, Рунов Олексій Юрійович, Севериненко Андрій 
Станіславович  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизована система управління 
документами ДОК ПРОФ 3"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4906  
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Дата реєстрації договору 15.04.2020 

 

Вид 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 "ТРАНСЛІНК 
КОНСАЛТИНГ" - Мірко Сергій Олексійович  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Anton Kucherov (псевдонім)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Kapowai Self Service Banking"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4907  
 
Дата реєстрації договору 15.04.2020 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  Кучеров Антон Володимирович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "КАПОВЕЙ УКРАЇНА"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Калус Костянтин Якович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Письмовий твір технічного характеру "Системы управления 
электровозом типа СУЭ" ("СУЭ") 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір технічного характеру  
 

Номер реєстрації договору  4908  
 
Дата реєстрації договору 23.04.2020 

 

Вид договору  Договір про передачу невиключного права на використання твору  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  Калус Костянтин Якович - Калус Олена Валентинівна  
  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Лобова Ольга Володимирівна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Мистецтво" підручник інтегрованого курсу для 3 класу закладів 
загальної середньої освіти  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Номер реєстрації договору  4909  
 
Дата реєстрації договору 27.04.2020 
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Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  Лобова Ольга Володимирівна - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Учбово-видавничий центр "Школяр"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Продєдович Едуард Вячеславович, Вільгельмі Геннадій Рудольфович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інформаційна система "Програмний 
комплекс автоматизації Центрів надання адміністративних послуг"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4910  
 
Дата реєстрації договору 27.04.2020 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  Товариство з обмеженою відповідальністю "СОФТ ЕКСПАНШЕН 
УКРАЇНА" - Державне агентство з питань електронного урядування 
України  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Дутчак Роман Ігорович, Росіцький Володимир Васильович, Воробйов 
Ігор Анатолійович, Кисельов Дмитро Сергійович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Програмний продукт "Сайт www.doc.ua"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4911  
 
Дата реєстрації договору 27.04.2020 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  АПОНЕТ ЕНТЕРПРАЙСЕС ЛІМІТЕД (APONET ENTERPRISES 
LIMITED) - АСТРІМ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД (ASTRIM HOLDINGS 
LIMITED)  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Горбенко Ольга Сергіївна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Десь далеко"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  4912  
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Дата реєстрації договору 27.04.2020 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  Горбенко Ольга Сергіївна - Афанасьєва Тетяна Олександрівна  
  
 

 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Сімченко В'ячеслав Валентинович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Агрегат 
компрессорный локомотивный АКЛ-4,5 Р1-M111J-У2-П1. Руководство 
по эксплуатации и обслуживанию"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ескіз, креслення  
 

Номер реєстрації договору  4913  
 
Дата реєстрації договору 27.04.2020 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  Сімченко В'ячеслав Валентинович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ВИРОБНИЧО-КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО 
"МИКОЛАЇВСЬКИЙ ТЕПЛОВОЗОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД"  

  
 

 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Боронило Андрій Сергійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Макет логотипу "Анчоусная от 
Черноморки" (варіант 1)", твір образотворчого мистецтва "Макет 
логотипу "Анчоусная от Черноморки" (варіант 2)", твір 
образотворчого мистецтва "Макет логотипу "Черноморка EST 2013", 
твір образотворчого мистецтва "Макет логотипу "Мидийная от 
Черноморки", "Твір образотворчого мистецтва "Макет логотипу 
"Селёдочная от Черноморки", твір образотворчого мистецтва "Макет 
логотипу "от Черноморки"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  4914  
 
Дата реєстрації договору 28.04.2020 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  Боронило Андрій Сергійович - Копилова Ольга Олександрівна  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Тресеїна Наталія Олександрівна (Skarlett, Скарлет)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Методичний посібник "Методика дистанционной диагностики кожи 
лица. Организация персонализированного косметического ухода" 
("Методика дистанционного ухода") 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Номер реєстрації договору  4915  
 
Дата реєстрації договору 30.04.2020 

 

Вид договору  Договір про передачу невиключного права на використання твору  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  Тресеїна Наталія Олександрівна - Бережна Ірина Сергіївна  
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Нумераційний покажчик свідоцтв про реєстрацію авторського права  
на твір за об'єктами авторського права 

 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Аудіовізуальний твір 

96674, 97324, 97390, 97391 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

База даних 

96778, 96821, 96823, 97239, 97280, 97285, 97287, 97288 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Ескіз 

97081, 97103, 97169, 97389, 97415 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Ілюстрація 

96469, 96477, 96479, 96497, 96512, 96540, 96544, 96545, 96553, 96582, 96625, 96635, 

96637, 96638, 96641, 96658, 96752, 96832, 96850, 96860, 96880, 96881, 96887, 96888, 

96893, 96894, 96926, 96945, 96946, 96996, 96997, 96998, 97001, 97020, 97021, 97023, 

97024, 97025, 97026, 97049, 97050, 97053, 97059, 97083, 97087, 97089, 97104, 97105, 

97107, 97113, 97118, 97119, 97120, 97143, 97144, 97146, 97148, 97155, 97192, 97215, 

97241, 97243, 97250, 97255, 97256, 97257, 97258, 97259, 97260, 97261, 97262, 97263, 

97275, 97283, 97304, 97316, 97327, 97358, 97387, 97409 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Комп'ютерна програма 

96470, 96485, 96487, 96492, 96493, 96494, 96501, 96547, 96555, 96556, 96560, 96561, 

96562, 96575, 96585, 96586, 96640, 96643, 96663, 96676, 96677, 96687, 96694, 96727, 

96755, 96769, 96777, 96778, 96791, 96818, 96819, 96820, 96822, 96827, 96829, 96830, 

96836, 96837, 96867, 96907, 96927, 96949, 96972, 96989, 97004, 97006, 97011, 97015, 

97038, 97041, 97090, 97091, 97163, 97172, 97190, 97191, 97194, 97203, 97204, 97218, 

97264, 97267, 97268, 97269, 97281, 97286, 97305, 97322, 97326, 97355, 97363, 97364, 

97366, 97373, 97376, 97402, 97403, 97412, 97419, 97421, 97422, 97425, 97426 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Креслення 

96800, 96860, 96861, 97247, 97248, 97358 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір 

96459, 96460, 96461, 96466, 96467, 96469, 96484, 96495, 96497, 96498, 96519, 96520, 

96521, 96532, 96533, 96534, 96537, 96554, 96567, 96596, 96609, 96618, 96619, 96620, 

96635, 96653, 96658, 96659, 96664, 96685, 96689, 96695, 96709, 96711, 96716, 96728, 

96751, 96754, 96759, 96767, 96768, 96779, 96780, 96796, 96797, 96798, 96800, 96802, 

96803, 96804, 96809, 96812, 96817, 96824, 96861, 96888, 96913, 96926, 96936, 96939, 

96940, 96941, 96942, 96943, 96944, 96962, 96964, 96966, 97001, 97007, 97016, 97017, 

97019, 97039, 97055, 97056, 97062, 97077, 97078, 97083, 97088, 97092, 97102, 97111, 

97118, 97128, 97129, 97141, 97148, 97153, 97155, 97156, 97158, 97161, 97164, 97165, 

97166, 97174, 97211, 97215, 97240, 97241, 97242, 97243, 97247, 97248, 97265, 97282, 

97283, 97304, 97309, 97310, 97315, 97328, 97347, 97348, 97349, 97350, 97351, 97362, 

97365, 97370, 97371, 97380, 97381, 97383, 97389, 97406, 97408, 97409, 97415, 97417 
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Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір (дитяча література) 

96583, 97235 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір (поезія) 

96784, 96801, 96848, 96864, 96868, 97057, 97147, 97249, 97374 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір белетристичного характеру 

96509, 96510, 96850 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір навчального характеру 

96587, 96588, 96589, 96590, 96591, 96593, 96594, 96603, 96604, 96625, 96626, 96627, 

96628, 96629, 96630, 96631, 96632, 96633, 96660, 96661, 96662, 96667, 96668, 96669, 

96670, 96671, 96672, 96673, 96686, 96729, 96730, 96731, 96732, 96733, 96734, 96735, 

96736, 96737, 96738, 96739, 96740, 96741, 96746, 96747, 96748, 96749, 96750, 96756, 

96761, 96770, 96771, 96772, 96773, 96774, 96775, 96776, 96788, 96792, 96793, 96885, 

96886, 96895, 96999, 97000, 97008, 97052, 97061, 97094, 97097, 97100, 97104, 97105, 

97106, 97107, 97108, 97149, 97150, 97151, 97152, 97176, 97177, 97178, 97199, 97200, 

97201, 97202, 97213, 97214, 97224, 97255, 97256, 97257, 97258, 97259, 97260, 97261, 

97262, 97263, 97273, 97275, 97306, 97307, 97308, 97359, 97377, 97378, 97379, 97404 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір науково-освітнього характеру 

96704, 96849, 97086 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір науково-популярного характеру 

97175 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 

96565, 96637, 96638, 96839, 96858, 96859, 96869, 96884, 96906, 97005, 97060, 97250, 

97316, 97336, 97337 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір науково-прикладного характеру 

96990, 97375, 97407 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір науково-технічного характеру 

96610, 96612, 96641, 96880, 97143, 97144, 97279, 97327 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

96451, 96452, 96453, 96454, 96455, 96456, 96457, 96458, 96468, 96471, 96473, 96474, 

96475, 96477, 96478, 96479, 96480, 96481, 96482, 96483, 96486, 96488, 96489, 96491, 

96499, 96500, 96502, 96503, 96504, 96505, 96506, 96507, 96508, 96511, 96512, 96513, 

96514, 96515, 96516, 96517, 96518, 96522, 96527, 96528, 96531, 96535, 96538, 96540, 

96541, 96542, 96543, 96544, 96545, 96548, 96550, 96557, 96558, 96559, 96563, 96564, 

96568, 96569, 96570, 96571, 96572, 96574, 96576, 96577, 96578, 96579, 96582, 96595, 

96597, 96598, 96600, 96602, 96606, 96607, 96608, 96611, 96622, 96636, 96642, 96644, 

96645, 96646, 96649, 96650, 96651, 96652, 96654, 96655, 96656, 96657, 96675, 96678, 

96683, 96684, 96690, 96691, 96692, 96693, 96696, 96697, 96706, 96707, 96708, 96718, 

96719, 96720, 96721, 96722, 96723, 96724, 96725, 96726, 96752, 96758, 96760, 96762, 
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96763, 96764, 96781, 96782, 96785, 96786, 96787, 96794, 96795, 96805, 96806, 96807, 

96808, 96810, 96811, 96813, 96814, 96815, 96816, 96825, 96826, 96828, 96831, 96832, 

96833, 96835, 96840, 96841, 96842, 96843, 96844, 96846, 96851, 96852, 96853, 96854, 

96855, 96862, 96863, 96866, 96875, 96877, 96879, 96881, 96887, 96889, 96891, 96892, 

96893, 96894, 96896, 96897, 96898, 96899, 96900, 96904, 96905, 96914, 96915, 96920, 

96921, 96922, 96923, 96925, 96928, 96929, 96931, 96932, 96933, 96935, 96937, 96938, 

96945, 96946, 96947, 96950, 96951, 96952, 96953, 96954, 96955, 96956, 96957, 96963, 

96965, 96967, 96969, 96971, 96974, 96975, 96976, 96977, 96978, 96980, 96981, 96982, 

96983, 96984, 96985, 96986, 96994, 96995, 96996, 96997, 96998, 97002, 97003, 97009, 

97012, 97013, 97014, 97020, 97021, 97022, 97023, 97024, 97025, 97026, 97027, 97028, 

97030, 97031, 97033, 97034, 97035, 97040, 97045, 97046, 97047, 97048, 97049, 97050, 

97051, 97063, 97064, 97065, 97066, 97067, 97068, 97069, 97070, 97071, 97072, 97073, 

97074, 97075, 97076, 97079, 97084, 97089, 97095, 97096, 97098, 97099, 97101, 97109, 

97110, 97113, 97114, 97115, 97116, 97117, 97119, 97120, 97122, 97123, 97125, 97126, 

97127, 97130, 97134, 97136, 97138, 97139, 97140, 97142, 97145, 97154, 97170, 97171, 

97179, 97192, 97207, 97209, 97220, 97226, 97227, 97228, 97229, 97230, 97231, 97232, 

97233, 97234, 97238, 97244, 97245, 97251, 97254, 97266, 97270, 97271, 97276, 97277, 

97296, 97298, 97299, 97300, 97301, 97302, 97311, 97312, 97313, 97314, 97317, 97318, 

97319, 97320, 97321, 97325, 97329, 97330, 97331, 97332, 97334, 97335, 97338, 97339, 

97340, 97344, 97352, 97361, 97372, 97384, 97385, 97386, 97387, 97388, 97395, 97396, 

97397, 97398, 97399, 97411, 97413, 97414, 97420 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір практичного характеру 

96566, 96753, 96838, 97053, 97054, 97087, 97181, 97272, 97275, 97289, 97290, 97291, 

97303, 97343, 97345, 97356 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір прикладного характеру 

96757, 96959 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір публіцистичного характеру 

96970, 97059, 97085, 97173, 97222, 97223, 97333 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір технічного характеру 

96526, 96553 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру 

96665, 96666, 96698, 96699, 96700, 96701, 96702, 96703, 96742, 96743, 96744, 96745, 

96987, 96988, 97029, 97032, 97036, 97037, 97168, 97195, 97196, 97197, 97292, 97293, 

97294, 97392, 97393 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір, створений для кіно 

96496, 96523, 96539, 96546, 96580, 96613, 96614, 96648, 97010, 97042, 97043, 97131, 

97193, 97212, 97236, 97416 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір, створений для телебачення 

96783, 96960, 97246 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Музичний твір без тексту 

96573, 96601, 96870, 96871, 96872, 96873, 96874, 97180, 97225 
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Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Музичний твір з текстом 

96462, 96463, 96464, 96465, 96490, 96551, 96573, 96581, 96617, 96624, 96710, 96712, 

96713, 96714, 96715, 96717, 96765, 96766, 96790, 96834, 96865, 96878, 96901, 96902, 

96903, 96911, 96912, 96930, 96968, 97018, 97058, 97080, 97093, 97132, 97133, 97157, 

97159, 97160, 97162, 97167, 97182, 97183, 97184, 97185, 97186, 97187, 97188, 97189, 

97205, 97206, 97208, 97210, 97216, 97217, 97221, 97278, 97297, 97323, 97360, 97367, 

97368, 97369, 97382, 97423, 97424 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Похідний твір 

96476, 96502, 96504, 96599, 96850, 96870, 96871, 96872, 96873, 96874, 97126, 97193, 

97390, 97418 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Складений твір 

96466, 96469, 96498, 96524, 96525, 96536, 96549, 96551, 96552, 96573, 96583, 96592, 

96601, 96615, 96616, 96639, 96647, 96679, 96680, 96681, 96682, 96754, 96784, 96790, 

96799, 96800, 96801, 96806, 96833, 96835, 96845, 96847, 96848, 96856, 96857, 96860, 

96861, 96868, 96870, 96882, 96883, 96884, 96888, 96911, 96912, 96913, 96947, 96948, 

96958, 96966, 96979, 96996, 96997, 96998, 97001, 97020, 97021, 97023, 97024, 97025, 

97026, 97054, 97057, 97081, 97087, 97088, 97093, 97111, 97112, 97118, 97124, 97125, 

97146, 97157, 97167, 97180, 97187, 97208, 97213, 97215, 97219, 97220, 97225, 97237, 

97247, 97248, 97265, 97272, 97283, 97324, 97346, 97357, 97358, 97370, 97374, 97381, 

97405 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Твір архітектури 

97082, 97274, 97284, 97354 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Твір образотворчого мистецтва 

96466, 96472, 96530, 96552, 96583, 96621, 96623, 96639, 96647, 96688, 96789, 96799, 

96858, 96859, 96876, 96882, 96883, 96908, 96909, 96910, 96916, 96917, 96918, 96919, 

96924, 96934, 96948, 96958, 96961, 96973, 96991, 96992, 96993, 97044, 97111, 97112, 

97121, 97135, 97137, 97198, 97252, 97253, 97295, 97341, 97342, 97346, 97357, 97394, 

97400, 97401, 97410, 97417 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Твір садово-паркового мистецтва 

96634 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Твір ужиткового мистецтва 

96529, 96605, 96890, 97054, 97124, 97237 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Твір, створений для сценічного показу 

96584, 96705 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Усний твір 

96524, 96525, 96615, 96616, 96996, 96997, 96998, 97020, 97021, 97023, 97024, 97025, 

97026, 97168, 97219 
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Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Фотографічний твір 

96845, 96847, 96856, 96857, 97088, 97192, 97381, 97405 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Хореографічний твір 

97353 
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Іменний покажчик авторів творів 
 

Повне ім'я та/або псевдонім  

автора (авторів) творів 

Номер свiдoцтва 

AnnaStazi (псевдонім) 96617 
AVA (псевдонім) 96623 
Baklan (псевдонім) 97221, 97423 
Dimaria (псевдонім) 96901, 96902, 96903 
ERISH (псевдонім) 97297 
FRANKO (псевдонім) 97167 
Glinkowska-Krauze Beata (псевдонім) 96538 
Kira Long (псевдонім) 96717, 97058 
Koro (псевдонім) 96635, 96658 
Ksanti (псевдонім) 97162 
Max Palmar (псевдонім) 97180 
MAZU (псевдонім) 97159, 97160 
MELOVIN (псевдонім) 97182, 97183, 97184, 97185, 97186 
MIKE RYALS (псевдонім) 97185, 97186 
Shime (псевдонім) 97323 
Аблязова Ельвіна Зуфарівна 97387 
Авдієвська Олена Георгіївна 96608, 96891 
Авраменко Олександр Миколайович 97392 
Аврунін Олег Григорович 96810 
Агеєв Володимир Борисович 96612 
Агєєва Олена Володимирівна 96742 
Ажель Тетяна Олександрівна 96649 
Акименко Наталя Валентинівна 97109 
Акішина Мар'яна Олександрівна 96833, 96835 
Алєксєєв Артем Олексійович 96845, 96847 
Алсуф'єва Олена Олександрівна 97227 
Аляров Віталій Вагифович 96490, 96878, 97132, 97133, 97205 
Аль-Амморі Алі 96562 
Альварес Анжеліка Володимирівна 97210 
Ангелов Ангел Ангелович 96711 
Андріанов Олександр Анатолійович 96752 
Андрієвська Яніна Павлівна 97143, 97144 
Андрієнко Наталя Миколаївна 96663 
Андрусенко Ірина Володимирівна 96743 
Андрусів Уляна Ярославівна 97318, 97319, 97320, 97321 
Анісімов Микола Вікторович 97084 
Аніщенко Олександра Володимирівна 97408 
Аніщенко Олена Валеріївна 96692, 96914, 96915 
Антоненко Артем Олександрович 96836, 96837, 97011 
Антонов Олександр Григорович 96698 
Аристова Людмила Сергіївна 96885 
Арістархов Олег Михайлович 96945, 96946 
Аркушина Ганна Феліксівна 96697 
Арнаут Федора Іванівна 96587 
Артеменко Олена Вікторівна 97117 
Ашихміна Наталія Віталіївна 96995 
Бабаян Юлія Олександрівна 97170, 97171 
Бабина Тетяна Феліксівна 96686 
Бабич Надія Денисівна (псевдонім) 96988 
Бабій Юлія Борисівна 96899, 96900 
Баденкова Вікторія Миколаївна 96797 
Бакка Тамара Володимирівна 96746 
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Повне ім'я та/або псевдонім  

автора (авторів) творів 

Номер свiдoцтва 

Бакланова Антоніна Володимирівна 97082 
Балан Павло Георгійович 97259 
Балух Михайло Олексійович 97367, 97368, 97369 
Балясний Денис Костянтинович 97228 
Баніт Ольга Василівна 96692 
Барабаш Олена Василівна 96543, 96544 
Баран Сергій Анатолійович 96561 
Баранцев Андрій Юрійович 97063 
Баркасі Вікторія Володимирівна 96600 
Барна Ольга Василівна 96661 
Бахмутов Георгій Костянтинович 96605 
Бахтіарова Людмила Іванівна 96963 
Бачинська Оксана Анатоліївна 97201 
Бевз Валентина Григорівна 96886 
Беденко Марко Васильович 96668 
Безродна Олена Сергіївна 97209 
Безшапочний Сергій Борисович 96511 
Белзецький Руслан Станіславович 97425 
Бережецький Олександр Васильович 96752 
Береславська Валентина Іванівна 97262 
Бирледяну Ольга Миколаївна 96767 
Биструшкіна Світлана Вікторівна 96820, 96823 
Биченков Василь Васильович 97421 
Бібік Надія Михайлівна 96731 
Біла Вікторія Олексіївна 96725 
Біленька-Свистович Леся Володимирівна 97200 
Білецька Марина Валентинівна 97035 
Білик Назар Миколайович 96917, 96918, 96919 
Білобрицька Олена Іванівна 96560, 96561 
Біловодська Олена Анатоліївна 97127 
Білоцерківець Володимир Вікторович 97227 
Білоцерківець Олександр Геннадійович 96726 
Бісик Сергій Петрович 96945, 96946 
Бобро Юрій Григорович 97225 
Богач Дмитро Анатолійович 96674 
Богданець-Білоскаленко Наталія Іванівна 96744 
Богданов Роман Володимирович 97204 
Богданова Іванна Георгіївна 96959 
Богомазова Ірина Олександрівна 97330 
Богославська Вірсавія Миколаївна 97345 
Божко Тетяна Олександрівна 97092 
Бойко Валентина Михайлівна 97224 
Бойко Оксана Василівна 97330 
Бол Адріанус Йоханнес Маттайс (Адріан Бол) 96824 
Бологов Олексій Юрійович 96831 
Большакова Інна Олексіївна 96732 
Бондар Тетяна Анатоліївна 96941, 96942 
Бондарев Сергій Артемович 96778 
Бондарев Юрій Олегович 97162 
Бондарева Ольга Браунівна 96557 
Бондаренко Олена Олександрівна 97177 
Бондарчук Андрій Олександрович 96866 
Бондарчук Галина Павлівна 96731 
Бондарчук Тетяна Олександрівна 96753 
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Повне ім'я та/або псевдонім  

автора (авторів) творів 

Номер свiдoцтва 

Борисова Єва Елемирівна 96987 
Борисова Тетяна Сергіївна 96833, 96835 
Боришкевич Ірина Ігорівна 96815 
Боровик Євгеній Валерійович 96555 
Бородіна Олександра Сергіївна 96726 
Борута Назар Володимирович 96721, 96722 
Босак Андрій Остапович 96625 
Братікова Аліна Вадимівна 97356 
Браун Єва Ласловна 97197 
Брезденюк Олександра Юріївна 96565 
Брехов Сергій Сергійович 96794, 96795 
Бринцев Олексій Васильович 97352 
Британ Володимир Петрович 97208 
Бритоусова Олександра Олегівна 96610 
Бровко Володимир Михайлович 97357 
Бровко Михайло Михайлович 97357 
Броніна Катерина Михайлівна (Катерина Белльс) 97362 
Брянцев Олександр Анатолійович 96924 
Бублик Мирослава Іванівна 97119 
Бугай Тетяна Володимирівна 96794 
Буданов Генри (псевдонім) 96913 
Буданська Ірина Михайлівна 96817 
Будна Наталя Олександрівна 96668, 96671 
Будна Тетяна Богданівна 96667 
Будник Андрій Вікторович 97092 
Бужина Ірина В'ячеславівна 96708, 96982 
Буковинський Адріан Йосипович 96484 
Булгакова Олександра Сергіївна 96676, 96677 
Буркут Наталія Вікторівна 97309 
Бурла Олена Костянтинівна 97293 
Бурлака Олена Вікторівна 96660, 96662 
Буряк Дмитро Володимирович 97100, 97101, 97108, 97110 
Буряковська Олена Олександрівна 96892 
Бутенко Тетяна Василівна 97109 
Бучацька Тетяна Григорівна 96587, 96588, 97202 
Бушер Віктор Володимирович 97271 
Бушилов Віктор Дмитрович 97250 
Вакарчук Ігор Миколайович 96563 
Вакулич Марія Михайлівна 97245 
Валько Наталія Валеріївна 97174 
Варгата Оксана Валеріївна 96489, 96491 
Варзацька Лариса Олександрівна 96673 
Варинський Борис Олександрович 96527 
Василенко Ірина Анатоліївна 96654, 96655, 96656, 96657, 96809 
Василенко Поліна Олегівна (Palie) 96715 
Василишин Ігор Дмитрович 96663 
Васильєва Галина Василівна 96536, 96895 
Васильєва Дарина Володимирівна 96886 
Васильєва Лариса Яківна 96723, 96724, 96725 
Васильківська Надія Адамівна 96513 
Василькова Наталя Іванівна 96678 
Вастьянов Руслан Сергійович 97420 
Васюта Василь Васильович 97230 
Васюта Вікторія Борисівна 97230 
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Повне ім'я та/або псевдонім  

автора (авторів) творів 

Номер свiдoцтва 

Вашуленко Микола Самійлович 96513 
Вашуленко Оксана Вікторівна 96518 
Вдовенко Вікторія Віталіївна 96742 
Вдовиченко Раїса Петрівна 97122 
Вдовіченко Оксана Володимирівна 96840, 96841, 96842, 96843, 96844 
Величко Тетяна Григорівна 97109 
Венгер Олена Олексіївна 96641 
Верещак Віта Олександрівна 96931 
Верусь Сергій Степанович 96958 
Веснін Артур Вікторович 97222, 97223, 97333 
Веснін Володимир Вікторович 97222, 97223, 97333 
Веснін Максим Вікторович 97222, 97223, 97333 
Весніна Світлана Володимирівна 97222, 97223, 97333 
Винничук Людмила Анатоліївна 97091 
Висоцький Михайло Миколайович 96839 
Вишневська Віолета Михайлівна 97109 
Вівчарук Вікторія Петрівна 97085 
Вільберг Айна Зіновіївна 96581, 97080 
Вінюков Олександр Олександрович 96557 
Вінюкова Ольга Борисівна 96557 
Вірьовкіна Лілія Володимирівна 96619 
Вітков Віталій Володимирович 97269 
Власенко Елеонора Анатоліївна 96683, 96684, 96986 
Власова Наталія Олександрівна 96820, 96823 
Власюк Юлія Олександрівна 97012 
Влащенко Наталя Вікторовна 97246 
Вовк Лука Давидович 97184 
Вовченко Марина Миколаївна 96892 
Водолажський Максим Леонідович 97372 
Водолазська Тетяна Володимирівна 96737, 96738, 96739, 96740 
Водорєзова Сусанна Робертівна 97352 
Воєвода Людмила Денисівна 97171 
Возняк Іван Миколайович 96756 
Войтенко Світлана Леонідівна 96704 
Войтович Людмила Федорівна 96551 
Войцева Олена Андріївна 96588, 97202 
Волик Станіслав Борисович 97355, 97422 
Волівач Антоніна Петрівна 97089 
Волков Олександр Федорович 96612 
Волкова Анастасія Володимирівна 96532, 96533, 96534 
Волкотруб Галина Йосипівна 96478 
Волосюк Марина Андріївна 97337 
Волох Федір Олександрович 96805 
Волочай Анна Сергіївна 97052, 97275 
Волошан Олександр Олександрович 96810 
Волошин Олександр Володимирович 96496 
Волошина-Сідей Вікторія Вадимівна 97395 
Волошинов Сергій Анатолійович 96751 
Волощенко Ольга Володимирівна 96741 
Волощук Євгенія Валентинівна 97263 
Вольський Георгій Миколайович 97181 
Воробйов Віктор Васильович 96980 
Ворон Володимир Пантелеймонович 96831 
Воронкова Валентина Григорівна 96471 
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Повне ім'я та/або псевдонім  

автора (авторів) творів 

Номер свiдoцтва 

Воронова Наталія Валентинівна 96675 
Воронюк Андрій Миколайович 96945 
Габзовська Ольга Борисівна 97305 
Гайбура Ольга Олександрівна 96765, 96766, 97216, 97217 
Гайванович Наталія Василівна 97325 
Гайдамака Олена Василівна 96481, 97152, 97308 
Гайдаржи Іван Савич 96594 
Гайдукович Аліна Ігорівна 97135 
Галайда Тетяна Олександрівна 96718, 96719 
Галелюка Марія Ярославівна 97366 
Галич Людмила Борисівна 96832 
Галич Людмила Вікторівна 96832 
Гальків Любов Іванівна 96893 
Гальчинська Валентина Юріївна 96892 
Гальчінська Валентина Юріївна 97272 
Гамеляк Ігор Павлович 96563 
Ганас Любов Миколаївна 96582 
Гапонов Петро Костянтинович 96805 
Гарафанова Ольга Іванівна 96807 
Гарват Ольга Анатоліївна 96826, 96828 
Гармаш Сергій Володимирович 96896, 96937, 97066, 97068, 97069, 97074 
Гарюк Григорій Іванович 96598 
Гарькава Ольга Вікторівна 97228 
Гасанов Сергій Станіславович 96650, 96651, 96652, 96653 
Гасюк Юрій Анатолійович 96511 
Гашибаязова Олександра Василівна 97273 
Гаюпов Михайло Батирович (Tamir) 97093 
Гаюр Юрій Олександрович 97018 
Геєць Валерій Михайлович 96726 
Герасименко Лариса Віталіївна 97271 
Герасименко Олександр Олександрович 97164 
Гібелінда Ольга Валентинівна 97416 
Гізатуліна Людмила Василівна 96651 
Гізер Валерія Володимирівна 96833, 96835 
Гільберг Тетяна Георгіївна 96480 
Гісем Олександр Володимирович 97176, 97178 
Гісем Ольга Олександрівна 97377, 97379 
Гісь Ольга Михайлівна 96629 
Главацька Юлія Леонідівна 96833, 96835 
Гладишева Світлана Анатоліївна 96488 
Гладкова Ольга Вячеславна 97312 
Гладюк Тетяна Володимирівна 96671 
Гладьо Ольга Юріївна 96585 
Глазова Олександра Павлівна 97149, 97306 
Глібко Сергій Васильович 97352 
Глізнуца Марина Юріївна 96897, 96928, 96935, 97072, 97073 
Глінкін Володимир Васильович 96994 
Глінковська-Краузе Беата (Glinkowska-Krauze Beata) 97375 
Глубоченко Катерина Олександрівна 96659 
Глущенко Павло Ігорович 96537, 96618, 96728 
Гнатишин Оксана Юріївна 96869 
Гнаткович Тетяна Дмитрівна 96987 
Говорнян Лілія Серафимівна 97293, 97294 
Говорущенко Тетяна Олександрівна 97014, 97015 
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Повне ім'я та/або псевдонім  

автора (авторів) творів 

Номер свiдoцтва 

Гоголєва Ганна Володимирівна 96736 
Головенець Микола Максимович 96559 
Головко Наталія Андріївна 96598 
Головченко Олександр Вікторович 97421 
Голуб Віталій Васильович 97327 
Голуб Наталія Вадимівна 97412 
Гонтарук Сергій Сергійович 97412 
Гончар Ірина Анатоліївна 96539 
Гончаров Вадим Євгенійович 97115, 97116 
Гончарова Світлана Іванівна 97040 
Гончарук Валентина Михайлівна 97054 
Горак Олександр Володимирович 97285, 97286, 97287, 97288 
Горанська Тетяна Володимирівна 96473, 96474, 96475 
Горащенко Наталія Володимирівна 96820, 96823 
Горб Олег Олександрович 97232, 97234 
Горбач Людмила Володимирівна 97260 
Горбенко Кирило Володимирович 96811 
Горбенко Ольга Сергіївна 97159, 97160 
Горбунов Микола Петрович 96649, 96974, 96975, 96976, 96978 
Гордієнко Наталія Володимирівна 96689 
Горенбух Марко Абрамович 97326 
Горенко Максим Вікторович 97192 
Горецький Олександр Едуардович (Goretskiy) 96909, 96910 
Горобець Юлія Олексіївна (псевдонім) 96477 
Горобчишин Володимир Анатолійович 97259 
Горогоцька Наталія Ігорівна 96814 
Городник Любов Миколаївна 96993 
Городнича Любов Олександрівна 97063 
Городова Ніна Михайлівна 97060 
Господаренко Оксана Валеріївна 96811 
Грабовський Юрій Антонович 96983 
Гранкін Іван Сергійович 97305 
Гребенчук Євгенія Сергіївна 97004 
Гребцова Ірина Анатоліївна 97063 
Гресько Роман Михайлович 96663 
Грибовська Юлія Миколаївна 96568, 96569, 96570, 96571, 96572 
Григор'єв Олександр Юрійович 96625 
Григоров Сергій Миколайович 96763, 96764, 96810 
Григорук Ірина Іванівна 96814 
Григорчук Мирослав Васильович 97078 
Гриньов Борис Вікторович 96864, 97147 
Гриньова Марина Вікторівна 96981 
Грицина Наталія Іванівна 97316 
Грібоєдов Сергій Михайлович 96945 
Гріньов Володимир Герасимович 97267, 97268 
Грубіян Лариса Василівна 96480 
Груздева Алла Олексіївна 96528 
Грядунов Роман Русланович 97322 
Губарєва Світлана Сергіївна 96627 
Гузійчук Ірина Олександрівна (Аріна Гузійчук) 96695 
Гук Олександр Іванович 97151 
Гула Руслан Володимирович 97332 
Гулай Віталій Володимирович 96697 
Гулай Олександр Володимирович 96697 
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Гулик Тетяна Володимирівна 97049, 97050 
Гура Олександр Іванович 96675 
Гурдуз Андрій Іванович 96468, 96602 
Гуріна Олена Валентинівна 96659, 96955 
Гутор Любов Володимирівна 97330 
Гутор Тарас Григорович 97330 
Давиденко Вікторія Леонідівна 96598 
Давидова Марія Володимирівна 96820, 96821, 96822, 96823 
Давидовський Леонід Сергійович 96945, 96946 
Давидюк Людмила Володимирівна 96517 
Давтян Степан Гургенович 96887 
Даниленко Георгій Миколайович 96608, 96891, 97048 
Данік Наталія Вадимівна 96955 
Дарабан Наталія Романівна 97282 
ДАРИНА ФРЕЙН (псевдонім) 97161 
Дармосюк Валентина Миколаївна 96723, 96724, 96725 
Дворник Валентин Миколайович 96578 
Дебрецені Оніка Олександрівна 97292 
Дегтяр Зоя Олексіївна 96612 
Делігіоз Михайло Якимович 96912 
Дем'яненко Наталія Василівна 97233 
Дема Дмитро Іванович 96550 
Демаш Анатолій Володимирович 96820, 96821, 96822, 96823 
Демченко Іван Володимирович 97387 
Демяник Дмитро Сергійович 96810 
Дереза Олена Олександрівна 97247, 97248 
Держко Ігор Зеновійович 97330 
Деркачова Ольга Сергіївна 96849 
Дерябіна Надія Олександрівна 96663 
Джалалі Ганна Володимирівна 97390, 97391 
Джалалі Моіноддін 97390, 97391 
Джежелей Ольга Валентинівна 96733 
Джура Наталія Олександрівна 97315 
Дзюба Сергій Васильович 97165, 97166 
Дзьобань Олександр Петрович 97332 
Димов Володимир Степанович 96829, 96830 
Диннік Вікторія Олександрівна 97047 
Дідик Андрій Миколайович 96582 
Діордієнко Андрій Юрійович 97118 
Дмитренко Алла Василівна 97045 
Дмитрук Анатолій Якимович 97242 
Дніпровська Тетяна Володимирівна 96979 
Добра Олена Михайлівна 97201 
Добрий Микита Петрович 96790 
Доброва Юлія Валеріївна 96634 
Довбня Світлана Борисівна 97049, 97051 
Довгунь Оксана Степанівна 97325 
Довженко Оксана Олександрівна 96938, 97228 
Довжук Василь Ананійович 96911 
Долецька Катерина Володимирівна 97080 
Долина Ірина Володимирівна 96898, 96933, 96937, 97064, 97065, 97069, 97071 
Донєва Любов Леонідівна 97235 
Дорошкевич Катерина Олегівна 96625 
Дрейс Юрій Олександрович 96927 
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Дрібниця Віталій Олександрович 96662 
Дробітько Олексій Миколайович 96621 
Дробот Ігор Олександрович 96887 
Дроздов Володимир Олексійович 96488 
Дроздова Євгенія Анатоліївна 96827, 96829, 96830 
Дружинець Марія Львівна 96761 
Дружиніна Альона Євгенівна 97047 
Дубовик Світлана Григоріївна 96513 
Дубровін Євген Альбертович 97204 
Дугельна Тетяна Миколаївна 96996, 96997, 96998, 97020, 97021, 97022, 97023, 

97024, 97025, 97026 
Дуда Лариса Ігорівна 96476 
Дудар Ольга Володимирівна 97151 
Дудник Олексій Сергійович 96563 
Дукельський Олександр Олександрович 96486 
Думанська Ілона Юріївна 96862, 96863 
Думашева Олена Валеріївна 97016 
Думчев Михайло Сергійович 97194 
Дутчак Віра Федорівна 97249 
Дуюнов Вадим Миколайович 96566 
Дядечко Олександр Давидович 96973 
Дядюшкін Олексій Володимирович (Алексей 
Побугский) 

96573 

Дяченко Віра Станіславівна (Vera Minaeva, VM) 97137 
Дяченко Сергій Вікторович 97002 
Дячкова Ольга Михайлівна 96706, 96707 
Ентіна Юлія Марківна 96810 
Євтушенко Марія Михайлівна 96519, 96520, 96521 
Євтушенко Ольга Володимирівна 96586 
Єгоров Богдан Вікторович 97114 
Єгоров Петро Миколайович 97399 
Єгорова-Луценко Тетяна Петрівна 97352 
Єліхова Юлія Сергіївна 96467 
Ємець Альона Анатоліївна 96626, 96733 
Ємець Святослав Юрійович 97215 
Єніна Анастасія Олександрівна 97331 
Єресько Тетяна Павлівна 96514 
Єрмоленко Андрій Борисович 97244 
Єршова Ніна Михайлівна 97128, 97129 
Єфименко Тетяна Іванівна 96939, 96940, 96941, 96942, 96943, 96944 
Жаліло Ярослав Анатолійович 96726 
Жаркова Ірина Іванівна 96698 
Ждимора Олександр Вікторович 97087 
Желіба Олександр Володимирович 96746 
Желязкова Вікторія Валеріївна 96899 
Житар Максим Олегович 96451, 96452, 96453, 96454, 96455, 96456, 96457 
Житник Віктор Євгенович 96788 
Жук Олена Василівна 96663 
Жук Ольга Іванівна 96814 
Жукова Тетяна Вікторівна 97328 
Жуковський Віктор Володимирович 97270 
Журавель Олександр Георгійович 97399 
Журавель Олена Володимирівна 97109 
Журавльова Лариса Станіславівна 96956, 96957 
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Журавський Сергій Валентинович 96945 
Заброцька Світлана Григорівна 96671 
Завадський Ігор Олександрович 96770 
Завгородній Віталій Віталійович 96827 
Завгородня Олена Олександрівна 97227 
Загаєвська Олена Олександрівна 97420 
Загоровська Любов Михайлівна 96648 
Задерей Олександр Сергійович 96549 
Задоріна Ольга Миколаївна 97277 
Задорожня Ліна Адамівна 96795 
Заїка Антоніна Михайлівна 96699 
Зайцева Тетяна Василівна 97099 
Закалюк Олена Юріївна 97381 
Запатріна Ірина Вікторівна 96726 
Зарецька Ірина Тимофіївна 96730 
Заславська Ольга Олександрівна 96929 
Заставська Ганна Володимирівна 96737, 96738, 96739, 96740 
Захарійчук Мар'яна Дмитрівна (псевдонім) 96745 
Захарова Наталя Юріївна 97387 
Зачепило Світлана Вікторівна 96511 
Заюшкіна Даніела Ігорівна 96462, 96463, 96464, 96465 
Зейтуллаєва Ельвіра Зевріївна 96887 
Зелінський Юрій Мечеславович 97290 
Земляна Ольга Валентинівна 96805 
Зибіна Катерина Вікторівна 97004 
Зикань Христина Імрівна 97197 
Зима Максим Олександрович 97410 
Зільник Анастасія Юріївна 96505 
Зіменковський Андрій Борисович 97330 
Зозуля Володимир Леонідович 97358 
Зозуля Ірина Євгеніївна 96773, 96774, 96775, 96776, 97094, 97097 
Золотарьова Ольга Володимирівна 97227 
Золотоноша Тетяна Анатоліївна (Alberta) 97086 
Зоря Олексій Петрович 97233 
Зорька Наталія Миколаївна 96515 
Зосімов В'ячеслав Валерійович 96676, 96677 
Зубарева Марія Сергіївна 96820, 96823 
Зубенко Тетяна Володимирівна 96524, 96525 
Зюзюн Вадим Ігорович 96544, 96545 
Іваниця Галина Афанасіївна 96631 
Іваницька Світлана Богданівна 96718, 96719 
Іваницька Яна Анатоліївна 97017 
Іванов Євген Мартинович 97076 
Іванова-Хмєль Тереса Миколаївна 97195 
Іванова Марія Станіславівна 97195 
Іванова Оксана Анатоліївна 96820, 96823 
Іванченко Сергій Миколайович 97285, 97286, 97287, 97288 
Іванчук Олексій Вікторович 96827 
Іванчук Ярослав Володимирович 97425 
Івасюк-Криса Галина Михайлівна 96592 
Івасюк Оксана Михайлівна 96592 
Ілляшенко Сергій Миколайович 96928, 96935, 97066, 97073, 97074 
Ільїн Сергій Володимирович 97063 
Ільченко Тетяна Володимирівна 97205 
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Ільченко Тетяна Володимирівна (Марина Спроуз) 96490, 97132, 97133 
Іртищева Інна Олександрівна 96659 
Ісаєва Ганна Сергіївна 96892 
Істратій Маргарита Лук'янівна 97034 
Кабанець Віктор Михайлович 96759 
Кабанець Віталій Вікторович 96759 
Кабанець Лариса Миколаївна 96759 
Казанцева Ольга Павлівна 97378 
Казачинський Антон Васильович 96962 
Казачинський Василь Михайлович 96962 
Казачинський Олександр Михайлович 96962 
Калашников Костянтин Олексійович 97128, 97129 
Калашнікова Олена Вікторівна 96748 
Каленюк Світлана Олександрівна 96899, 96900 
Калигорський Валерій Йосипович 96916 
Калініна Лариса Вадимівна 97261 
Калініченко Олена Василівна 96885 
Калюжна Тетяна Григорівна 96692 
Камінська Наталія Геннадіївна 97098 
Капелюш Анна Анатоліївна 96794 
Капінос Маріанна Миколаївна 96564 
Капітаненко Наталія Петрівна 96471 
Капко Антон Іванович 96820, 96823 
Каплаушенко Андрій Григорович 96527 
Кармінська-Бєлоброва Марина Володимирівна 96896, 96897, 96898, 96928, 96937 
Карпюк Оксана Дмитрівна 97168 
Касторних Сергій Сергійович 97102 
Касьяненко Любов Михайлівна 97046 
Катріченко Ксенія Олександрівна 96858, 96859 
Катрук Марина Віталіївна 97191 
Катрюк Сергій Миколайович 96820, 96823 
Катюхін Олег Валерійович 96716 
Кацалова Леся Миколаївна 97366 
Качук Дар'я Сергіївна 96641 
Кашеваров Сергій Олександрович 97274 
Каштан Сергій Миколайович 97409 
Келемен Юрій Іванович 97157 
Кемарська Тамара Георгіївна 96536, 96895, 97008 
Кербікова Алла Степанівна 97050 
Керимова Світлана Валеріївна 97062 
Киба Станіслав Петрович 96980 
Килимчук Ігор Ігоревич 96820, 96823 
Кирилюк Сергій Сергійович 97330 
Кисельова Лариса Вячеславівна 97409 
Кисіль Катерина Миколаївна 96526 
Ківеждій Олеся Василівна 96987 
Кізілова Галина Олександрівна 96666 
Кільдяєв Віталій Едуардович 96820, 96823 
Кіор Тетяна Миколаївна 96589, 97201 
Кірсанов Артемій Павлович 97166 
Кіщак Іван Теодорович 96659 
Клименко Наталія Миколаївна 97063 
Клименко Юрій Михайлович 97256, 97257 
Климентьєв Вадим Георгійович 97361 
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Клімакова Світлана Миколаївна 97083 
Клопоцька Наталія Георгіївна 96488 
Клоц Євген Олександрович 96697 
Клочан Арсен Євгенійович 96562 
Книш Анастасія Євгенівна 96838 
Князька Лілія Антонівна 96760, 96762, 97002, 97003, 97117 
Кобєлєва Тетяна Олександрівна 96928, 96935, 97072, 97073, 97074 
Ковалевська Анастасія Володимирівна 96761, 96895, 97008 
Ковалевська Тетяна Юріївна 96761, 96895 
Ковалевський Єжи 97200 
Коваленко Віктор Юрійович 97346 
Коваленко Ольга Миколаївна 96626, 96632 
Коваль Андрій Ярославович 97330 
Коваль Вадим Сергійович 97284 
Коваль Ганна Володимирівна 96887 
Коваль Ірина Михайлівна 96831 
Коваль Сергій Юрійович 96867 
Ковальська Оксана Романівна 97330 
Ковальська Світлана Миколаївна 96663 
Ковач-Буркуш Єлизавета Степанівна 97197 
Когут Інна Анатоліївна 97387 
Козак Мирослава Василівна 96700 
Козак Наталія Степанівна 96984 
Козак Олександра Петрівна 96741 
Козаченко Світлана Миколаївна 96929 
Козачук Любомир Святославович 97044 
Козбур Галина Володимирівна 96585 
Козел Віктор Миколайович 96827, 96829, 96830 
Козирев Василь Михайлович 97399 
Козирєва Олена Вадимівна 96807, 96808, 96825 
Козирко Олег Анатолійович 97179, 97411 
Козій Михайло Степанович 96637, 96638 
Козуб Галина Миколаївна 96512 
Кокашинський Віктор Олександрович 96486 
Колач Тетяна Степанівна 97330 
Колеватова Альона Володимирівна 96955 
Колесникова Дойна Олександрівна 97294 
Колесніков Денис Володимирович 96532, 96533, 96534 
Колєснік Віталій Ігорович 96861 
Колєсніченко Анастасія Сергіївна 96851, 96852, 96853, 96854, 96855 
Колінченко Юрій Петрович 96612 
Колісніченко Наталя Миколаївна 96536, 96887, 96895, 97008, 97109 
Колодін Денис Олексійович 97347, 97348, 97349, 97350, 97351 
Колодний Володимир Володимирович 96492 
Коломієць Сергій Матвійович 97247, 97248 
Колотило Оксана Миколаївна 96481 
Колотюк Олена Іванівна 96897 
Комір Ірина Ростиславівна 96892 
Кон Олена Олександрівна 96577 
Кондратова Вікторія Вадимівна 96748 
Кондратова Людмила Григорівна 96669 
Кондратьєв Євген Вячеславович 97225 
Кондрачуков Сергій Ігорович 96945 
Коноваленко Олександр Дмитрович 96979, 96980 
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Кононенко Антон Сергійович 96779 
Кононенко Жанна Андріївна 96568, 96569, 96570, 96571, 96572 
Кононенко Олександр Володимирович 96694 
Коноплюк Лариса Миколаївна 96554 
Копитіна Ірина Володимирівна 96955 
Копичко Вікторія Аркадіївна 96856, 96857 
Кораблін Сергій Олександрович 96726 
Корбач Віктор Григорович 96945, 96946 
Кордзая Натела Ревазівна 96920, 96921, 97114 
Корецька Ірина Львівна 96904 
Корж Марина Анатоліївна 97046 
Корж Марина Сергіївна 97082 
Коритник Лілія Петрівна 96939, 96943, 96944 
Корітчук Сергій Олександрович 96563 
Корнєва Наталя Олександрівна 96955 
Корнієнко Ігор Олексійович 97330 
Корнієнко Ірина Анатоліївна 96797 
Корнієнко Марина Михайлівна 96730 
Корнієнко Оксана Володимирівна 96639, 96647 
Коробка Артем Васильович 97305 
Королєсова Дарія Дмитрівна 96963 
Коросташова Ірина Миколаївна 96806 
Короткін Максим Семенович 97156 
Короткова Людмила Віталіївна 96833, 96835 
Коротун Володимир Іванович 96693, 96794, 96795 
Корчагін Павло Гнатович 97203 
Корчевська Ольга Петрівна 96700 
Корчовий Юрій Григорович 97148, 97304, 97389 
Коршунова Ольга Вікторівна 96770 
Коряк Андрій Сергійович 96547 
Коряк Сергій Федорович 96547 
Косарєва Галина Сергіївна 96499, 96500 
Косенко Андрій Васильович 96898, 96933, 96935, 96937, 97064, 97065, 97071 
Косоян Тігран Сергійович 96496 
Костенко Тетяна Павлівна 97396 
Костенюк Катерина Анатоліївна 97100, 97101, 97108, 97110 
Костенюк Наталя Іванівна 96536, 97100, 97101, 97108, 97110 
Костишин Володимир Степанович 97145 
Косторной Сергій Володимирович 97387 
Костяна Оксана Вікторівна 97331 
Косяк Антоніна Петрівна 97317 
Коте Марссо (псевдонім) 97193 
Котелянець Наталка Валеріївна 96742 
Котирло Тамара Володимирівна 96692 
Котляр Володимир Васильович 97329 
Кохан Вероніка Павлівна 97352 
Коцай Богдан Романович 97330 
Коч Наталя Володимирівна 96900 
Коченгіна Маріанна Вікторівна 96628, 96734 
Кошман Тетяна Володимирівна 97372 
Кошманова Наталія Василівна 96726 
Кощук Тетяна Василівна 96693 
Кравцова Людмила Володимирівна 97098 
Кравцова Надія Михайлівна 96701 
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Кравченко Дмитро Олегович 97204 
Кравченко Інна Сергіївна 96693 
Кравченко Любов Олександрівна 96659 
Кравченко Оксана Олексіївна 97409 
Кравчишин Ігор Олексійович 97039 
Кравчук Ігор Юрійович 97091 
Кравчук Надія Миколаївна 96904 
Краєвський Володимир Миколайович 96792, 96793 
Крамаровська Світлана Миколаївна 96730 
Крапива Наталія Володимирівна 97100, 97101, 97108, 97110 
Краснобаєва-Чорна Жанна Володимирівна 96761 
Красностанова Наталія Едуардівна 97109 
Красюк Юлія Миколаївна 97075, 97219, 97220 
Кривенко Анна Іванівна 96881 
Кривоколінська Наталія Миколаївна 97409 
Криволапов Сергій Ігорович 96688 
Кривошеєва Тетяна Володимирівна 97150, 97307 
Криган Серафима Герасимівна 96590, 96593 
Крикавський Євген Васильович 97325 
Кришмарел Вікторія Юріївна 97130 
Круш Петро Васильович 97046 
Крючкова Ірина Володимирівна 96726 
Кряж Ірина Володимирівна 96502, 96503, 96504 
Кударь Олександрій Іванович 96894 
Кудін Сергій Володимирович 96606, 96607 
Кужелєв Михайло Олександрович 96795 
Кужель Тетяна Василівна 96663 
Кузнєцов Олексій Михайлович 96945 
Кузнєцова Лідія Іллівна 96726 
Кузовков Володимир Володимирович 96811 
Кузубов Микола Васильович 96726 
Кузьма Катерина Теодозіївна 97190, 97191 
Кузьменко Галина Василівна 97152 
Кузьменко Дмитро Геннадійович 97204 
Кузьменко Ірина Валентинівна 97269 
Кузьмін Олег Володимирович 96904 
Кузьмін Олег Євгенович 96582, 96625 
Кулаксиз Ольга Семенівна 96587 
Кулик Катерина Олександрівна 97013, 97027 
Кулик Юрій Олексійович 96949 
Кулиняк Ігор Ярославович 96893 
Кулікова Олена Олександрівна 96598 
Куліненко Лілія Борисівна 96595 
Кулініч Тетяна Володимирівна 96893 
Куліш Тетяна Володимирівна 97012 
Купко Ілона Володимирівна 96930 
Купріян Катерина Василівна 96981 
Куратович Сергій Віталійович 97410 
Кургузов Євген Ігорович 97280 
Куріненко Володимир Леонідович 97090 
Курінний Олександр Васильович 97041 
Куроєдова Віра Дмитрівна 96832 
Куспляк Ігор Сергійович 97100, 97101, 97108, 97110 
Кухар Василь Михайлович 97042, 97043 
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Куцман Олександр Михайлович 96560 
Кучерова Ірина Сергіївна 96968 
Кучерява Мар'я Василівна 96940, 96941 
Кучерява Тетяна Олексіївна 97075, 97219, 97220 
Кучкін Олександр Сергійович 96820, 96823 
Кушнарьова Яна Андріївна 97057 
Кушнір Андрій Володимирович 97366 
Кушнірук Анастасія Сергіївна 97276, 97277 
Кюрчев Володимир Миколайович 96752 
Лавренов Юрій Васильович 97376 
Лавриненко Світлана Олександрівна 97298, 97299, 97300, 97301, 97302 
Ладиченко Тетяна В'ячеславівна 97104 
Лапченко Артем Сергійович 97238 
Лапшин Дмитро Євгенович 97420 
Лапшина Ірина Миколаївна 96515, 96516, 96517 
Ларікова Тетяна Віталіївна 96650, 96651, 96652, 96653 
Ластовецький Василь Васильович 97177 
Лебеда Тетяна Борисівна 96726 
Лебедевич Світлана Іванівна 97229 
Лебедєва Валентина Костянтинівна 97227 
Лебедюк Віталій Миколайович 96548 
Лебедь Регіна Клеменсівна 97029, 97196 
Лебедько Володимир Олександрович 97204 
Левицька Світлана Олексіївна 96650, 96651, 96652, 96653 
Левчук Олена Вікторівна 97421 
Легеза Дар'я Георгіївна 97012 
Лелюк Ян Валерійович 96674 
Лемішовський Василь Іванович 96582 
Леонідов Ігор Леонідович 97227 
Леонов Юрій Миколайович 96989 
Леонова Поліна Євгеніївна 96989 
Леонова Софія Володимирівна 97325 
Лепський Владлен Володимирович 97409 
Лерантович Еліна Томашівна 96564 
Летуча Олександра Володимирівна 97227 
Лещенко Роман Віталійович 97163 
Лещенко Тетяна Олександрівна 96512 
Лємешева Наталія Андріївна 97152, 97308 
Лєпа Євгеній Володимирович 96829, 96830 
Лисенко Тетяна Іванівна 97106 
Лисобей Людмила Василівна 96671 
Литвиненко Євгеній Вадимович 96552 
Лишенко Григорій Павлович 96479 
Лілія Матвійчук (псевдонім) 96865 
Ліпінська Світлана Броніславівна 96889 
Лісна АнастасіяГеннадіївна 97311 
Лісовська Лідія Степанівна 96893, 97119, 97120 
Літвінова Олена Вячеславна 97313, 97314 
Ліфар Анна Анатоліївна 97090 
Ліхота Олесь Ігорович 96964 
Ліщишина Олена Михайлівна 96531 
Лобова Ольга Володимирівна 97359 
Ловінська Людмила Геннадіївна 96939, 96940, 96941, 96942, 96943, 96944 
Логан Володимир Віталійович 96496 
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Лозова Ірина Леонідівна 96927 
Лозовський Василь Васильович (BARDAHAB) 97405 
Ломаковська Ганна Віталіївна 96514 
Лопушняк Людмила Іванівна 96936 
Лотор-Пердук Олена Карлівна 97032 
Лохвицька Любов Василівна 97125, 97126 
Луговський Степан Йосипович 96663 
Лук'яненко Сергій Іванович 97295 
Лукань Марія Олександрівна 96583 
Лукач Андріанна Юліївна 96987 
Лукач Ілона Бейлівна 97104 
Лукашук Максим Валерійович 96636 
Луценко Віктор Олександрович 96778 
Лучанінова Ольга Петрівна 96459, 96460, 96461 
Любов Андрій Іванович 97371 
Любчич Анна Миколаївна 96831 
Ляпа Микола Миколайович 96788 
Ляпіна Тетяна Леонідівна 96820, 96823 
Лях Василь Максимович 97134 
Ляшенко Анастасія В'ячеславівна 97360 
Лященко Анатолій Антонович 97239 
Магазов Шаміль Касимович 97059 
Маєв Андрій Петрович 96536, 97008 
Майданюк Сергій Ігоревич 97109 
Макаренко Володимир Володимирович 96794 
Макаренко Світлана Володимирівна 97409 
Макарова Валентина (Валентина Мэй) 97055 
Макарова Ірина Олегівна 97100, 97101, 97108, 97109, 97110 
Макарчук Наталія Олексіївна (Nataliia Makarchuk) 96596, 96597 
Макеєв Василь Ілліч 96788 
Макєєва Мартіна Вячеславівна 96783, 96784 
Маковеєва Олена Володимирівна 97109 
Маковський Олексій Вікторович 96674 
Максим'як Святослав Андрійович 96964 
Максименко-Ліпчанська Юлія Георгіївна 96613, 96614 
Максименко Євген Ігорович 96494 
Максименко Іван Андрійович 97046 
Максименко Максим Віталійович 96934 
Максименко Сергій Миколайович 97366 
Максимів Юлія Василівна 96814 
Максимова Юлія Сергіївна 97239 
Максімова Марина Валеріївна 97209 
Маланчук Владислав Олександрович 97361 
Малахов Володимир Олександрович 96805 
Малашенко Тетяна Олександрівна 96726 
Малиновський Андрій Ігорович 96781, 96782 
Малієнко Юлія Борисівна 96771 
Маліч Роман Ігорович 96768 
Малюк Оксана Сергіївна 97050 
Мамчур Олександр Йосипович 96486 
Манілов Ігор Феліксович 96542 
Марина Востокова (псевдонім) 96615, 96616 
Марина Спроуз (псевдонім) 96878 
Марікуца Кирило Васильович 97310 
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Мартиненко Валентина Віталіївна 97046 
Мартинчук Сніжана Петрівна 97404 
Мартинюк Віктор Дмитрович 96801 
Мартинюк Олександр Олександрович 97176, 97178 
Марцонь Віктор Вільосович 96472 
Марчук Ігор Петрович 97356 
Маслак Марія Володимирівна 96933, 97064, 97065, 97068, 97069, 97074 
Масол Людмила Михайлівна 96481, 97152, 97308 
Матвій Ігор Євстахович 96893 
Матросова Вікторія Олександрівна 96897, 96898, 96933, 97064, 97065, 97071 
Матяш Надія Юріївна 97259 
Махнєй Микола Миколайович 96493 
Мацелик Михайло Олексійович 97046 
Мацелюх Наталія Петрівна 97046 
Мачнєва Крістіна Леонідівна 96576 
Мед Ірина Леонідівна 96633 
Мелушова Ірина Юріївна 96965 
Мельник Анжела Олегівна 96517 
Мельник Віктор Миколайович 96454, 96455 
Мельник Євген Євгенович 96831 
Мельник Олександр Олексійович 96642, 96644, 96645, 96646 
Мельник Ольга Григорівна 96582, 96603, 96604, 96625 
Мельник Руслан Павлович 96603, 96604 
Мельник Сергій Миколайович 96492 
Мельниченко Павло Олександрович 97204 
Мельніченко Володимир Володимирович 
(Мельниченко В. В.) 

97284 

Меняйло Вікторія Іванівна 96675 
Мерзляк Аркадій Григорович 96999, 97000 
Метенька Павло Русланович 97278 
Мечник Лариса Андріївна 96698 
Микитенко Сергій Миколайович 97228 
Микосянчик Оксана Анатоліївна 97188 
Миргородський Андрій Сергійович 97082 
Мирошниченко Ігор Сергійович 96579 
Михайлович Ганна Іванівна 96811 
Мікрюкова Катерина Олександрівна 96899, 96900 
Мілецький Авраам Мойсейович 97284 
Мілков Анатолій Миколайович 96594 
Мірошніченко Вячеслав Миколайович 96565 
Міхалчан Марія Андріянівна 97034 
Міхелі Сергій Володимирович 97224 
Міщенко Валерія Костянтинівна 96805 
Міщенко Ганна Володимирівна 96641 
Міщенко Олена Володимирівна 96641 
Мовчан Сергій Іванович 96752 
Можайкіна Олена Станіславівна 96696 
Молчанова Ірина Сергіївна (Ира Молчанова) 97056 
Момот Олена Олегівна 96541 
Монастирський Олег Васильович 96818, 96819 
Морараш Анжела Костянтинівна 96988 
Моргай Лілія Анатоліївна 96875 
Морзе Наталія Вікторівна 96661 
Мороз Ірина Володимирівна 97130 
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Мороз Петро Володимирович 97130 
Морозов Володимир Володимирович 97374 
Морозов Дмитро Ігорович 96836, 96837, 97011 
Москаленко Андрій Олександрович 97381 
Москаленко Вікторія Іванівна 97381 
Москаленко Юрій Олександрович 96963 
Москалик Михайло Миколайович 96609 
Москальова Людмила Юріївна 97138, 97139, 97140 
Москвяк Наталія Володимирівна 97407 
Моску Тетяна Дмитрівна 97404 
Мотрич Ігор Олександрович 96850 
Мошноріз Марія Миколаївна 96772, 96774, 96775, 96776, 97094 
Мрихіна Олександра Борисівна 97119 
Музика Олександр Леонідович 96970 
Мукан Олена Василівна 96625 
Мустафаєва Ельзара Талятівна 96887 
Мхитарян Ольга Дмитрівна 96796 
Мятига Олена Миколаївна 96971 
Н. В. Магдаль-Каракоша (псевдонім) 96498 
Назаренко Андрій Юрійович 96778 
Назаренко Костянтин Юрійович 97153 
Назаренко Микита Олегович 96640 
Назаренко Михайло Володимирович 96907 
Назаренко Олег Аскольдович 96640 
Назарова Людмила Володимирівна 96659 
Насінський Микола Геннадійович 96497 
Науменко Віра Орестівна 96478 
Негрич Галина Миронівна 96757 
Неділько Аліна Іванівна 97067, 97070 
Нейкова Олена Айратівна 97118 
Немерюк Павло Андрійович 96779 
Несен Андрій Олексійович 96892 
Нестеренко Вікторія Анатоліївна 97254 
Нетреба Федір Васильович 96485 
Нєвєдров Дмитро Сергійович 96544, 96545 
Нєвзорова Ірина Володимирівна 97030, 97031 
Нєміріч Олександра Володимирівна 96904 
Никишова Віра Володимирівна 96589, 97201 
Николин Петро Михайлович 97145 
Нікітенко Віталіна Олександрівна 96471 
Нікітюк Дар'я Вільямівна 96496 
Ніколайчук Катерина Миколаївна 97243 
Ніколенко Алла Євгенівна 96486 
Ніколенко Альона Олександрівна 97163 
Ніточко Марія Іванівна 96963 
Новаковський Андрій Вікторович 97038 
Новицька Надія Володимирівна 96693, 96794, 96795 
Новицький Віталій Андрійович 96794 
Новіков Віктор Олександрович 97081 
Новіков Євген Андрійович 97352 
Новікова Світлана Миколаївна 96880 
Номерчук Ольга Іванівна 96968 
Носирєв Олександр Олександрович 96898, 96928, 96931, 96935, 97072, 97073 
Носов Сергій Григорович 96486 
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Носуленко Світлана Василівна 97283 
Обруч Ганна Володимирівна 97296 
Обуховский Сергій Віталійович 97303 
Огієнко Альона Володимирівна 96659 
Огоренко Вікторія Вікторівна 96486 
Огородник Ольга Анатоліївна (Оля Улім, Helga Ulm) 96529 
Огризько Олексій Анатолійович 97366 
Огульчанська Оксана Анатоліївна 97154 
Олексієнко Олексій Володимирович (ОлексО) 97382 
Олексюк Олеся Миколаївна 96900 
Олехова Любов Петрівна 96663 
Олійник Антон Сергійович 97163 
Олійник Марія Олександрівна 96894 
Олійник Яна Вікторівна 96940, 96941, 96942 
Оляницька Любов Віталіївна 96747 
Омельченко Наталія Михайлівна 96665 
Онищенко Анастасія Володимирівна 96925 
Онищенко Артур Миколайович 97238 
Оніпко Валентина Володимирівна 96981 
Онопрієнко Оксана Володимирівна 96729 
Опанасенко Олена Олександрівна 96961 
Опря Домнікія Петрівна 96587 
Орепер Марина Юхимівна 97077 
Орехівський Володимир Данилович 96879 
Орлик Надія Анатоліївна 97276 
Орлова Наталія Сергіївна 96825 
Осинцева Аліна Олександрівна 97113 
Осипенко Світлана Олександрівна 97387 
Осипенко Сергій Іванович 97397 
Осипов Петро Іванович 96905 
Остапенко-Боженова Аліна Василівна 97426 
Остапенко Вікторія Миколаївна 97209 
Остапенко Ганна Сергіївна 96741, 96749, 96750 
Остапенко Яна Олександрівна 96792, 96793 
Остапченко Людмила Іванівна 97259 
Островська Катерина Миколаївна 97001 
Островський Володимир Михайлович 96670 
Остроумов Іван Вікторович 96769, 97172 
П'ятничук Ірина Дмитрівна 96816 
Павельєва Анна Костянтинівна 96720, 96722 
Павич Ніна Миколаївна 96480 
Павлиш Іван Федорович 97418 
Павліков Андрій Миколайович 97228 
Павліченко Оксана Михайлівна 96627 
Павліченко Олена Олександрівна 97332 
Павлова Ольга Олександрівна 97014, 97015 
Павловський Володимир Володимирович 96705 
Павлюк Всеволод Михайлович 97383 
Падалка Олександр Олексійович 96685 
Паламарчук Володимир Іванович 97109 
Палій Анатолій Павлович 96866 
Палій Андрій Павлович 96866 
Пальчун Владислав Олегович 97163 
Панасюк Ольга Вікторівна 96795 
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Панченко Галина Павлівна 97028 
Панченко Олександр Дмитрович 97412 
Панченко Світлана Анатоліївна 96985 
Параниця Надія Володимирівна 96792, 96793 
Парасій-Вергуненко Ірина Михайлівна 96939, 96943 
Пархоменко Олександр Юрійович 96723, 96724 
Пасат Олександра Олександрівна 97273 
Пасіченко Євген Валентинович 96820, 96821, 96822, 96823 
Пасічна Ірина Олександрівна 97338 
Пасмор Юлія Вікторівна 97352 
Пастушенко Максим Сергійович 97163 
Пахомов Сергій Ігорович 97189 
Пашкевич Святослава Адамівна 97048 
Педченко Євгеній Максимович 96927 
Пельчар Міла Любомирівна 96812 
Пердук Янош Бейлович 97032 
Передерій Ірина Григоріївна 97332 
Перелигін Ігор Веніамінович 97211 
Перелигіна Гаїна Томівна 97211 
Перерва Петро Григорович 96896, 97064, 97065, 97066, 97068 
Перинський Валерій Анатолійович 97366 
Песцов Владислав Вадимович 97175 
Петкова Тетяна Вікторівна  96876 
Петренко Валентин Миколайович 96788 
Петренко Вячеслав Юрійович 96805 
Петрик Василь Володимирович 96663 
Петров Ігор Леонідович 96536, 96761, 97008, 97109 
Петровська Тетяна Валентинівна 96781, 96782 
Петрук Оксана Миколаївна 97037 
Пецюх Ігор Васильович 97198 
Пивоварська Карина Борисівна 97240 
Пилип Мар'яна Богданівна 97036 
Пилипів Віталій Володимирович 96795 
Пилипчук Олександр Павлович 97177 
Пилюгіна Єлізавета Геннадіївна 96798 
Пирог Олександра Олександрівна 96589 
Пислиця Анна Віталіївна 96794 
Письменна Олександра Олександрівна 97051 
Пігарєв Юрій Борисович 97100, 97101, 97108, 97110 
Підбуцька Ніна Вікторівна 96838 
Підварко Тетяна Олексіївна 97033 
Піддячий Володимир Миколайович 96692 
Піднебесний Юрій Дмитрович 97343, 97344 
Пілігач Олена Георгіївна 97034 
Пінчук Наталія Михайлівна 97228 
Піскарьова-Лєснікова Тетяна Анатоліївна (Тетяна 
Піскарьова) 

97019 

Піскарьова Ірина Олександрівна 96660, 96662 
Піскун Світлана Олегівна 97356 
Плєва Павло Володимирович 97354 
Плєшивцева Тетяна Валеріївна 96709 
Плющ Сергій Олександрович 96963 
Погоріла Олександра Олександрівна 96783 
Погрібний Володимир Володимирович 96938 
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Подаляк Наталія Гордіївна 97104 
Подолець Любомир Здиславович 97295 
Поздрань Юлія В'ячеславівна 96773, 97096, 97097 
Покрас Олександр Йосипович 97370 
Покрас Семен Йосипович 97370 
Полонський Віталій Борисович 96999, 97000 
Полуніна Лілія Валентинівна 96785, 96786, 96787 
Полякова Тетяна Михайлівна 97258 
Польовик Володимир Вікторович 96904 
Пометун Олена Іванівна 96771 
Помиткін Едуард Олександрович 97138, 97139, 97140 
Пономарьов Юрій Володимирович 96778 
Пономарьова Анастасія Олегівна 97283 
Пономарьова Лілія Олександрівна 96698 
Поночевний Назар Юрійович 97006 
Попа Марія Костянтинівна 97293 
Попадинець Ірина Романівна 97318, 97319, 97320, 97321 
Попов Микола Олексійович 96896, 96931, 97066, 97068, 97069 
Попов Микола Петрович 96887 
Попов Олександр Володимирович 96991, 96992 
Попович Тетяна Анатоліївна 96641, 97079 
Поронюк Юрій Богданович 96945 
Порудєєва Тетяна Володимирівна 96659 
Порхун Микола Григорович 96704 
Порядченко Лариса Валентинівна 97218 
Посвістак Олеся Анатоліївна 96929 
Посилкіна Ольга Вікторівна 97311, 97312, 97313, 97314 
Поснова Тетяна Вікторівна 96758, 97009, 97046 
Постіл Степан Дмитрович 96984 
Потапова Тетяна Олександрівна 96586 
Похильченко Олена Анатоліївна 97325 
Почтовюк Світлана Іванівна 96487 
Почуєва Тетяна Віталіївна 96598 
Привалова Наталія Володимирівна 97109 
Придаток Ольга Дмитрівна 96701 
Приймак Алла Миколаївна 97258 
Примост Валерій Юрійович 96664 
Принда Марта Юріївна 96850 
Принда Юрій Мечиславович 96850 
Пристайко Марта Михайлівна 96663 
Пристайко Роман Ігорович 96663 
Пристінська Марина Сергіївна 96732 
Приходько Ілона Мирославівна 97013, 97027 
Провозіна Марина (псевдонім) 96888 
Проданова Олена Іллівна 96594 
Прокопенко Валерія Юріївна 96955 
Прокопенко Віктор Іванович 97366 
Пролигін Олександр Валерійович 96540 
Проніна Марія Петрівна 96726 
Проскура Катерина Петрівна 96795 
Проскурня Олена Михайлівна 96896, 96898, 96931, 97069, 97071, 97072 
Просяннікова Катерина Василівна 97291 
Проценко Галина Олександрівна 96514 
Проценко Ейжена Костянтинівна 96769 
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Проценко Олександр Ігорович 96693 
Пуленко Ірина Анатоліївна 96895 
Пуляєва Ганна Володимирівна 97098 
Пустовідко Анатолій Леонідович 96710, 96712, 96713, 96714 
Пушкарьов Юрій Іванович 96788 
Рагулін Віталій Миколайович 97316 
Радзівілл Вікторія Юріївна 96726 
Радіонова Яна Вікторівна 97232, 97234 
Радченко Валентин Олександрович 96820, 96821, 96822, 96823 
Радченко Наталія Геннадіївна 97387 
Раскошний Андрій Федорович 96788 
Ратинська Олена Євгенівна 96753 
Рахно Михайло Юрійович 96691 
Рева Олександр Анатолійович 96949 
Редько Валерій Григорович 97107, 97255, 97262 
Ремез Ігор Васильович 97203 
Речицький Олександр Наумович 97079 
Решнова Світлана Федорівна 97079 
Рибалка Олександр Сергійович 97112 
Рибалка Юлія Романівна 97112 
Рибальченко Тетяна Вікторівна 96789 
Рибачук Ада Федорівна 97284 
Ривкінд Йосиф Якович 97106 
Риков Сергій Олександрович 96531 
Рисований Олександр Миколайович 97163 
Робочий Віктор Валентинович 96611 
Рогальський Роман Богданович 96625 
Роговська Лілія Ігорівна 96698 
Рогожинський Дмитро Олексійович 97103, 97155, 97169 
Рожкова Леся Михайлівна 96620 
Рожнів Валентина Миколаївна 97061 
Розгон Ольга Володимирівна 97352 
Роздобудько Ірен Віталіївна 97212 
Розуменко Володимир Давидович 96483 
Романенко Світлана Миколаївна 97143, 97144 
Романенко Тетяна Іванівна 96536, 96895, 97008 
Романишин Наталія Юріївна 97393 
Романов Антон Михайлович 97082 
Романова Валентина Михайлівна 96701 
Романова Наталія Федорівна 97077 
Романовський Юрій Федорович 97415 
Романченко Алла Петрівна 96761 
Романчук Роман Петрович 96470 
Романюк Віталій Вікторович 96530 
Романюк Ігор Миколайович 97421 
Рубля Тетяна Єгорівна 96633 
Рубцова Наталя Миколаївна 97387 
Руденко Володимир Григорович 97412 
Руденко Микита Дмитрович 96769 
Рудой Євген Валентинович 96526 
Рудь Інна Юріївна 96955 
Руженський Максим Миколайович 96950, 96951, 96952, 96953, 96954 
Рузін Геннадій Петрович 96810 
Румянцева Світлана Степанівна 96906 
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Русанов Станіслав Геннадійович 97187 
Рускуліс Лілія Володимирівна 96796, 96797, 96899 
Рябоконь Світлана Ігорівна 97366 
Рябушко Наталія Олексіївна 96578 
Рябцева Наталія Василівна 97227 
Сабашук Петро Павлович 97254 
Саваріна Ірина Петрівна 96659 
Савенко Ксенія Сергіївна 97339, 97340 
Савенко Наталія Юріївна 96908, 97088 
Савицька Анна 96959 
Савченко Євген Володимирович 97285, 97286, 97287, 97288 
Савчук Алла Степанівна 96702 
Сагірова Людмила Леонідівна 97201 
Садова Ганна Юріївна 96899, 96900 
Сазикіна Тетяна Павлівна 97008 
Сакалюк Олена Петрівна 96926 
Сакович Василій Микитович 96488 
Самойленко Микола Олександрович 97250 
Самойленко Тетяна Галеївна 97250 
Самойлюк В'ячеслав Володимирович 96637, 96638 
Самойлюкевич Інна Володимирівна 97261 
Самонова Олена Ігорівна 96477, 97258 
Саннікова Олена Олександрівна 97204 
Сапун Галина Михайлівна 96703 
Сарабєєв Володимир Леонідович 96675 
Саттарова Міляра Сейтвеліївна 96591 
Саттарова Саніє Сетвеліївна 96591 
Саханєнко Сєргєй Єгоровіч 96887 
Сахно Людмила Анатоліївна 96922, 96923 
Свідерський Юрій Юрійович 97393 
Свінтковська Світлана Андріївна 97273 
Свірський Юрій Васильович 97373 
Світенко Георгій Миколайович 97419 
Сгадов Сергій Олександрович 96501 
Сегал Євген Володимирович 96522 
Селюніна Зоя Володимирівна 96963 
Селянінов Олександр Володимирович 96755 
Семенець Олександр Анатолійович 97415 
Семенко Тетяна Олексендрівна 97417 
Семенюк Едуард Павлович 96756 
Сеничак Василь Михайлович 96791 
Сеничак Владислав Васильович 96791 
Сенюта Ірина Ярославівна 97330 
Сеньків Ростислав Васильович 96663 
Сергієнко Олена Миколаївна (Alena Sergienko) 96860 
Сергійчук Юліанна Павлівна 96593 
Сердюк Роман Олександрович 96619 
Серебряков Валентин Валентинович 97259 
Сєров Микола Вікторович 96818, 96819 
Сивак Олександр В'ячеславович 97341, 97342 
Сидоренко Вікторія Вікторівна 97141, 97142, 97244 
Сидоренко Олена Василівна 96704 
Сидоренко Сергій Григорович 96831 
Сидоренко Тетяна Павлівна 97372 
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Сизоненко Віталій Григорович 96820, 96821, 96822, 96823 
Симоненко Роман Вікторович 96612 
Синільник Віра Вікторівна 96665 
Сириця Костянтин Сергійович 97204 
Ситченко Анатолій Люціанович 96796 
Сіверчук Михайло Станіславович 97237 
Сідоров Юрій Олександрович 96800 
Сікорський Олександр Петрович 96505, 96506 
Сірик Аліна Олегівна 96586 
Січкоріз Орест Євгенович 97330 
Скакаліна Олена Вікторівна 96727 
Скафенко Михайло Сергійович 96818, 96819 
Скворцова Світлана Олексіївна 96729 
Скілева Тетяна Олександрівна 97091 
Скорик Марина Олегівна 97046 
Скоромцова Тетяна Олександрівна 96795 
Скрильник Олена Олександрівна 97226 
Скринник Михайло Антонович 96756 
Скрипниченко Марія Іллівна 96726 
Скрипчук Петро Михайлович 97270 
Сливінський Олексій Анатолійович 96945, 96946 
Слінько Оксана Орестівна 97146 
Сліпко Ігор Володимирович 97204 
Слободяна Ірина Адольфівна 97029 
Слободянюк Алла Анатоліївна 96773 
Слободянюк Олена Михайлівна 97263 
Слупський Данило  Олегович 97264 
Слюсаренко Андрій Вікторович 96659 
Смаков Іван Русланович 97401 
Сметаніна Людмила Сергіївна 97100, 97101, 97108, 97109, 97110 
Смєлова Віра Григорівна 97083 
Смирнов Олександр Ігорович 96811 
Смирнова Інна Петрівна 97280 
Смідович Леонід Сергійович 96949 
Смітюх Григорій Євдокимович 97005 
Смоквіна Ганна Анатоліївна 96932 
Смолій Валерій Андрійович 97105 
Смолкова Надія Петрівна (DIG) 97121 
Смоляр Олексій Олексійович 97416 
Смук Ростислав Теодорович 96777 
Снєжко Раїса Павлівна 97111 
Сніцар Алла Олександрівна 97007 
Соболь Маргарита Петрівна (Рита Лиманова) 96508, 96509, 96510 
Соборова Інга Вікторівна 96966 
Содомора Павло Андрійович 97330 
Соколовська Алла Михайлівна 96813 
Соколовська Олена Василівна 96795 
Сокур Наталя Володимирівна 96536, 96761 
Соловйова Галина Яківна 97365 
Солощук Михайло Миколайович 96564 
Сорокопуд Милан Васильович 96868 
Сорокопуд Оксана Ярославівна 96466 
Сорочинська Наталія Миколаївна (псевдонім) 97377, 97379 
Сосновська Ольга Олександрівна 96456 
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Сотникова Світлана Іванівна 96736 
Спасіченко Оксана Вікторівна 96544 
Співаковський Володимир Михайлович 97213, 97214 
Стадник Лариса Львівна 97280 
Стадній Алла Сергіївна 96772, 96774, 96776, 97094, 97095 
Станєва Тетяна Іванівна 96580, 96674 
Станчев Михайло Георгійович 97380 
Станько Вадим Павлович 97190 
Стародуб Дмитро Миколайович 96795 
Старостенко Ганна Григорівна 97046 
Стасенко Сергій Сергійович 97131 
Степаненко Микола Іванович 96690 
Степанков Валерій Степанович 97105 
Степанченко Тетяна Володимирівна 96556 
Степанюк Світлана Іванівна 96983 
Степенко Інна Шамілівна 97059 
Стеценко Ірина Борисівна 96749 
Стеценко Ірина Володимирівна 97378 
Стойкова Галина Георгіївна 96761, 97008 
Сторонський Юрій Богданович 96777 
Стотика Ірина Георгіївна 96683, 96684, 96986 
Стоянов Іван Дмитрович 97173 
Страшнюк Сергій Юрійович 97380 
Стрельченко Наталія Альбертівна 97409 
Стрєлковська Лілія Олександрівна 97098 
Стріжкова Алла Володимирівна 97352 
Стукан Олексій Васильович 96526 
Сугай Мирон Іванович 97241 
Султанова Наталя Вікторівна 96969 
Сун-Чен-Лі Лілія Олександрівна 97252, 97253 
Супрун Володимир Миколайович 96507 
Супрун Еліна Владиславівна 97113 
Суржик Петро Іванович 96848 
Сушко Наталія Іванівна 96650, 96651, 96652, 96653 
Сушкова Олена Євгеніївна 96795 
Сьомін Віталій Святославович 97206 
Таранцева Олена Олександрівна 97353 
Тарасевич Віктор Миколайович 97227 
Тарасевич Станіслав Миколайович 97172 
Тарасенко Влада Іванівна 96799 
Тарнавська Світлана Степанівна 96480, 96699 
Тартачник Ніна Георгіївна 96693 
Теліщук Микола Миколайович 97046 
Теліщук Мирослава Миколаївна 96794, 97046 
Тененбаум Леонід Фроймович 97326 
Терещенко Марина Олександрівна 96506 
Терещенко Світлана Веніамінівна 96679, 96680, 96681, 96682 
Терещенкова Оксана Вікторівна 97098 
Терзі Вероніка Мечеславівна 97199 
Терновський Володимир Олександрович 97012 
Тесленко Світлана Олегівна 97251 
Тимкович Максим Юрійович 96810 
Тимошенко Наталія Євгенівна 97077 
Тимченко Лариса Адамівна 97269 
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Тимченко Лариса Іванівна 96630 
Титаренко Любов Михайлівна 96877 
Титюк Валерій Костянтинович 97271 
Тихонравова Анна Валеріївна 96601 
Тихорук Денис Валерійович 96622 
Тишик Наталія Володимирівна 96947 
Ткаліч Тетяна Іванівна 96967 
Ткач Олександр Васильович 97397 
Ткаченко В'ячеслав Петрович 97399 
Ткаченко Наталія Іллівна 97227 
Ткаченко Павло Валентинович 96963 
Ткачишин Наталя Вікторівна 96663 
Ткачук Віра Петрівна 96983 
Ткачук Наталія Павлівна 96697 
Тодоріко Євгенія Сергіївна 97269 
Тодощук Андрій Васильович 96625 
Томашевська Антоніна Василівна 96816 
Томашевська Марина Вячеславівна 97109 
Трінька Ганна Юріївна 97260 
Трохименко Тамара Олександрівна 96673 
Трохимченко Володимир Миколайович 96612 
Троценко Павло Дмитрович 97279 
Трусова Наталя Вікторівна 97387 
Туманов Михайло Сергійович 96948 
Тупахіна Олена Володимирівна 96675 
Турбал Богдан Юрійович 96643 
Турбал Маріана Юріївна 96643 
Турбал Юрій Васильович 96643 
Туріненко Сергій Анатолійович 96624 
Тушніцка Надія Михайлівна 97036 
Тягнирядко Андрій Костянтинович 96805 
Угляр Роман Ярославович 96663 
Удовиченко Світлана Миколаївна 96557 
Улаєва Лариса Олександрівна 96971 
Уманець Ольга Юріївна 96963 
Ураєва Ірина Григорівна 96735 
Уральский Ростіслав Володимирович 97285, 97286, 97287, 97288 
Урбанський Олексій Назарович 97274 
Усенко Олена Володимирівна 97336 
Усова Юлія Костянтинівна 96884 
Устименко Віктор Сергійович 96612 
Устименко Світлана Борисівна 96488 
Уткіна Марина Сергіївна 97384, 97385, 97386 
Ушневич Соломія Едуардівна 96849 
Фаїзова Ольга Латифівна 97227 
Фай Емілія Юріївна 97406 
Фартушна Юлія Володимирівна 97053 
Федоренко Наталія Олексіївна 96805 
Федоренко Юрій Володимирович 96990 
Федоров Дмитро Федорович 97228 
Федорчук Руслан Борисович 96820, 96823 
Федосова Анна Олегівна 96659 
Федосова Ганна Георгіївна 97366 
Федун Галина Павлівна 96670 
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Федунь Надія Анатоліївна 96777 
Феофанова Олена Вікторівна 96820, 96823 
Фєтєску Лариса Іванівна 97404 
Філіна Марія Василівна 96495 
Філіпп'єва Тетяна Іванівна 96600 
Філяк Ірина Василівна 96629 
Філь Григорій Олексійович 97332 
Фільц Олександр Орестович 97330 
Фіскінд Елла Владиславівна 96469 
Фльорко Лілія Ярославівна 96756 
Фльорко Микола Ярославович 96756 
Фокша Олена Михайлівна 97207 
Фоміна Тетяна Вадимівна 97372 
Фонарюк Тетяна Іванівна 96988 
Франко Андрій Вікторович (Андрей Франко) 97265 
Французова Катерина Сергіївна 96833, 96835 
Фурман Юрій Миколайович 96565 
Хан Олена Георгіївна 96833, 96835 
Хардін Олег Олександрович 97400 
Харчев Даніїл Костянтинович 96599, 96870, 96871, 96872, 96873, 96874 
Хаханов Володимир Іванович 97266 
Хижна Ольга Петрівна 96926 
Хімічева Ганна Іванівна 97089 
Хлань Людмила Вікторівна 96820, 96823 
Хлєбнікова Інна Ібрагимівна 96693, 96794 
Ходаківська Лілія Олександрівна 96568, 96569, 96570, 96571, 96572 
Ходякова Галина Вікторівна 97190, 97191 
Холод Євгеній Леонідович 97063 
Холявка Анастасія Богданівна 96756 
Холявкіна Тетяна Володимирівна 96540 
Хомяк Павло Юрійович 96972 
Хорольський Андрій Олександрович 97267, 97268 
Храбров Євген Петрович 96579 
Христенко Олена Володимирівна 96846 
Христова Ольга Федорівна 97013 
Хробуст Юрій Андрійович 96546 
Хрутьба Вікторія Олександрівна 96544, 96545 
Худик Антон Каренович 96763, 96764 
Цап Володимир Дмитрович 97387 
Цапів Алла Олексіївна 96833, 96835 
Цапко Денис Петрович 97402, 97403 
Царегородцев Владислав Вікторович 96780 
Цвєткова Алла Борисівна 97289 
Цимбал Наталія Миколаївна 96563 
Чабайовська Марія Іванівна 96665 
Чайка Олександр Віталійович 96754 
Чайка Тетяна Олександрівна 97231, 97232, 97233, 97234 
Чайкіна Аліна Олександрівна 96458, 96482 
Чеботарьов Вячеслав Анатолійович 96538 
Чеботарьов Єгор Вячеславович 96538, 97375 
Ченчик Дмитро Володимирович 97380 
Чепурний Григорій Петрович 96603, 96604 
Червонська Лілія Миколаївна 97413, 97414 
Чередниченко Сергій Володимирович 96612 
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Черненко Варвара Петрівна 96487 
Чернишев Віктор Петрович 96579 
Чернишов Павло Сергійович 96553 
Чернищук Ірина Геннадіївна 96676, 96677 
Черніков Олександр Вікторович 97076 
Чернікова Дар'я Володимирівна (Dari Chernikova) 97124 
Чернікова Людмила Антонівна 97106 
Черняков Дмитро Олександрович 96963 
Черняхович Олександр Мирославович 96882, 96883 
Черчата Анжела Олексіївна 97318, 97319, 97320, 97321 
Чжан Їн 96558 
Чиженко Наталія Петрівна 97238 
Чіліков Дмитро Володимирович 97204 
Чкан Ірина Олександрівна 97387 
Чорна Ольга Олександрівна 97013, 97027 
Чорний Андрій Васильович 97274 
Чорний Олексій Петрович 97271 
Чорнописька Наталія Вікторівна 97325 
Чуба Ольга В'ячеславівна 97424 
Чубар Василь Васильович 97398 
Чугрій Ганна Анатоліївна 96557 
Чугрій Наталія Анатоліївна 96557 
Чуєва Оксана Володимирівна 97092 
Чуйко Олена Леонідівна 96567 
Чумак Надія Петрівна 97150, 97307 
Чумарна Марія Іванівна 96672 
Чумаченко Світлана Вікторівна 97266 
Чумаченко Сергій Миколайович 96586 
Чупахін Максим Валентинович 96960 
Чуприна Борис Володимирович 96584 
Чухрай Наталія Іванівна 97119, 97120 
Шакотько Віктор Васильович 97106 
Шама Ірина Миколаївна 97136, 97334, 97335 
Шаманський Андрій Юрійович 96687 
Шамлян Каріна Микитівна 96756 
Шамрай Галина Миронівна 96651 
Шаповалов Валентин Валерійович 97113 
Шаповалов Валерій Володимирович 97113 
Шаповалова Альона Костянтинівна 97158 
Шаповалова Вікторія Олексіївна 97113 
Шаповалова Ольга Вікторівна 97352 
Шапочка Катерина Анатоліївна 97122, 97123 
Шапошник Оксана Миколаївна 96833, 96835 
Шаргородська Ірина Василівна 96531 
Шаховська Наталія Богданівна 97119 
Швед Ольга Петрівна 97330 
Швець Сергій Михайлович 96726 
Шевченко Анатолій Євгенович 96607 
Шевченко Артем Геннадійович 97163 
Шевченко Василь Григорович 97281 
Шевченко Людмила Степанівна 97352 
Шевченко Олена Миколаївна 96512 
Шевчук В'ячеслав Вікторович 97285, 97286, 97287, 97288 
Шевчук Дмитро Михайлович 96548 
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Шевчук Ірина Василівна 96550 
Шевчук Людмила Володимирівна 96560, 96561 
Шершньова Олена Володимирівна 96548 
Шестак Геннадій Анатолійович 96890 
Шестопалов Євген Анатолійович 97177 
Шешукова Ольга Вікторівна 96925 
Шикула Олександра Петрівна 96756 
Шилкіна Олена Олександрівна 96531 
Шиманський Сергій Іванович 96612 
Шинкоренко Тетяна Петрівна 96726 
Широкопетлєва Марія Сергіївна 97419 
Ширшов Андрій Олександрович 97363, 97364 
Шкроб Артур Олександрович 97394 
Шлеєнкова Тетяна Миколаївна 96748 
Шлюнь Наталія Володимирівна 96560, 96561 
Шматько Наталія Михайлівна 96897 
Шмігельський Ігор Степанович 97255 
Шокотько Олексій Сергійович 96726 
Шост Наталія Богданівна 96671 
Шпак Андрій Володимирович 96575 
Шпачинський Ігор Леонідович 96535 
Шпачук Сергій Віталійович 96523 
Шрамко Руслана Григорівна 96691 
Штанько Юлія Петрівна 96737, 96738, 96739, 96740 
Штефирца Олена Андріївна 97131 
Штогрин Мар'яна Володимирівна 97321 
Шугаєв Євгеній Олександрович 97237 
Шулаков Едуард Миколайович 96820, 96823 
Шулько Ольга Андріївна 96666 
Шумейко Юлія Миколаївна 96744, 96746 
Шумицька Галина Василівна 96987 
Шумська Світлана Степанівна 96726 
Шурек Костянтин Вадимович 97366 
Шустерман Тамара Йосипівна 96486 
Щеглова Тетяна Леонідівна 96633 
Щенявська Олена Миколаївна 97272 
Щербак Ігор Вікторович 96802, 96803, 96804 
Щербак Надія Євгенівна 96820, 96823 
Щербакова Олена Олександрівна 96891, 97048 
Щербатюк Олександр Олександрович 96820, 96821, 96822, 96823 
Щербачов Андрій Дмитрович (Andy Way) 96834 
Щупак Ігор Якович 96660, 96662 
Ювсечко Ярослав Володимирович 96929 
Юр'єва Людмила Миколаївна 96486 
Юрчук Володимир Петрович 96574 
Яблонько Олена Олександрівна 96650, 96651, 96652, 96653 
Якір Михайло Семенович 96999, 97000 
Яковенко Віра Вадимівна 97236 
Яковлєв Андрій Вадимович 96807 
Яковченко Олександр Іванович 97399 
Якубів Валентина Михайлівна 96814, 96815, 96816 
Якушева Інна Євгенівна 97387 
Янін Олексій Євгенович 96880 
Ярещенко Олександр Володимирович 97163 
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Ярковський Віктор Семенович 97157 
Ярмолюк Микола Олександрович 97200 
Яроміч Світлана Анатоліївна 97109 
Яснолоб Ілона Олександрівна 97231, 97232, 97233, 97234 
Ясько Віталій Васильович 97010 
Ясько Владислав Ігорович 97324 
Яценко Ганна Юріївна 96726 
Яценко Ольга Миколаївна 96649, 96974, 96975, 96977, 96978 
Яцкевич Інна Володимирівна 97109 
Яцков Микола Олексійович 96540 
Яцун Євгенія Матвіївна 96895 
Яцух Олена Олексіївна 97387, 97388 
Яцько Аліна Анатоліївна 96492 
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування  роботодавця 
Номер свідоцтва 

Акціонерне товариство "Національна акціонерна 
компанія "Нафтогаз України" 

 96493 

Акціонерне товариство "Укртрансгаз"  96778 
Акціонерне товариство комерційний банк 
"ПриватБанк" 

 97203, 97204 

Вінницький національний технічний університет  97425, 97426 
Громадська організація "Дом майстер клас"  96817 
Державна установа "Інститут економіки та 
прогнозування Національної академії наук України" 

 96726 

Державна установа "Інститут медичної радіології  
ім. С. П. Григор'єва Національної Академії медичних 
наук України" 

 97280 

Державна установа "Національний інститут терапії 
імені Л. Т. Малої Національної академії медичних наук 
України" 

 97272 

Державне підприємство "Державний 
автотранспортний науково-дослідний і проектний 
інститут" 

 96612 

Державне підприємство "Інформаційно-
обчислювальний центр Міністерства соціальної 
політики України" 

 96820, 96821, 96822, 96823 

Державне підприємство "ІНФОТЕХ"  97305 
Державне підприємство "Конструкторське бюро 
"Південне" ім. М. К. Янгеля" 

 97327 

Державне підприємство "Поліграфічний комбінат 
"Україна" по виготовленню цінних паперів" 

 97295 

Запорізький державний медичний університет  96527 
Запорізький національний університет  96675 
Інститут розведення і генетики тварин ім. М. В. Зубця 
Національної академії аграрних наук України 

 96704 

Інститут фізики гірничих процесів Національної 
академії наук України 

 97267, 97268 

Науково-дослідний інститут правового забезпечення 
інноваційного розвитку Національної академії 
правових наук України 

 97352 

Науково-дослідний, проектно-конструкторський та 
технологічний інститут мікрографії 

 97063, 97399 

Національна металургійна академія України  96459, 96460, 96461 
Національний транспортний університет  96543, 96562, 96563 
Національний університет "Львівська політехніка"  96893, 97119, 97120 
Національний університет харчових технологій  96586, 96904 
Національний фармацевтичний університет  97311, 97312, 97313, 97314 
Новокаховський політехнічний коледж Одеського 
національного політехнічного університету 

 97269 

Полтавський кооперативний коледж Полтавської 
облспоживспілки 

 96554, 97240 

Полтавський національний педагогічний університет 
імені В. Г. Короленка 

 96541, 96690, 96691 

Приватне підприємство "Науково-виробниче приватне 
підприємство "Спаринг-Віст Центр" 

 96777 

Сумський державний університет  96788 
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування  роботодавця 
Номер свідоцтва 

Товариство з обмеженою відповідальністю "АЙ-ДЖИ-
ЕМ" 

 96687 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"АЙКЮЖН ІТ" 

 97090, 97091 

Товариство з обмеженою відповідальністю "АЛБ 
ГРУП" 

 96556 

Товариство з обмеженою відповідальністю "АТ-
СИГНАЛ" 

 96526 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Виробниче підприємство "Маріо" 

 97357 

Товариство з обмеженою відповідальністю "ВІЖН 
ХАУС" 

 96755 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ЕВОЛЮШН ГРУП" 

 96555 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Екстракод" 

 96470 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ІННОВЕЙШН ДЕВЕЛОПМЕНТ ХАБ" 

 97402, 97403 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИЙ ЦЕНТР "ЛІГА" 

 96694 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Камертон"  97346 
Товариство з обмеженою відповідальністю "КІСФФ 
ФІЛЬМС" 

 97310 

Товариство з обмеженою відповідальністю "М-ЕНД-С"  97356 
Товариство з обмеженою відповідальністю "ОДЕСА 
ТЕХНІК" 

 97038 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Проектні 
системи ЛТД" 

 97082 

Товариство з обмеженою відповідальністю "СМІДЛ"  96818, 96819 
Товариство з обмеженою відповідальністю "ТАЛАН 
СИСТЕМС" 

 96485 

Товариство з обмеженою відповідальністю "ТД РУБІН"  97285, 97286, 97287, 97288 
Товариство з обмеженою відповідальністю "Тесланд"  97218 
Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ЮКРЕЙНІАН ГЕАРС" 

 96890 

Харківський національний автомобільно-дорожній 
університет 

 97076, 97316, 97336, 97337 

Харківський національний університет  
імені В. Н. Каразіна 

 97281 
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Зміна складу авторів твору 

Номер свідоцтва Прізвище, ім'я та по батькові автора                                                           

(авторів) твору 

93756 Коваленко Олександр Петрович 

 

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 

7160 Акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк", вул. Грушевського, 1Д,  

м. Київ, 01001 

45898 Акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк", вул. Грушевського, 1Д,  

м. Київ, 01001 

52922 Акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк", вул. Грушевського, 1Д,  

м. Київ, 01001 

ВП № 806 Акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк", вул. Грушевського, 1Д,  

м. Київ, 01001 

 
Видача дубліката свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір 

, 

Номер свідоцтва Дача видачі дубліката 

93756 04.03.2020 

91049 06.03.2020 

91051 06.03.2020 

79327 17.03.2020 

69157 27.04.2020 

92656 29.04.2020 

 
Виправлення очевидних помилок у публікаціях відомостей про видачу 
свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір 

Номер свідоцтва Дата публікації та номер 

бюлетеня 

Слід читати 

69157 26.01.2017, 43 Астремський Олександр Сергійович 
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