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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98361 

Дата реєстрації авторського права 
 

03.07.2020 

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

 
Блакита Ганна Владиславівна, Пурденко Олена Анатоліївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Наукова стаття "Методика оцінки інноваційного потенціалу 
працівників підприємства" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Методика оцінки інноваційного потенціалу працівників підприємства 
включає збір вихідних даних про працівника та даних шляхом анкету-
вання та їх обробку за допомогою спеціалізованого програмного засобу, 
так система обробляє інформацію і атоматично формує звіт про оцінку 
інноваційного потенціалу працівника підприємства та ідентифікацію 
його у відповідній групі. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98362 

Дата реєстрації авторського права 
 

06.07.2020 

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

 
Семененко Анжеліка Андріївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру "Програма 
нормативної навчальної дисципліни підготовки "бакалавр" для 
творчих спеціальностей "Філософія мистецтва" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98363 

Дата реєстрації авторського права 
 

06.07.2020 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Виштак Андрій Олександрович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір, створений для кіно 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Сценарій повнометражного художнього фільму "Джерело" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Драматична історія про пригоди Віктора - людини похилого віку, але, при 
цьому, молодого душею, оптиміста, жартівника, шукача пригод, та Еліни - 
студентки третього курсу лінгвістичного факультету університету, яка 
бореться за життя хворого батька. Історія останньої подорожі для Віктора 
в компанії з Еліною містить роздуми про те, що в житті має цінність, а що 
мінливе та марне, про дружбу, щастя, сміливість, віру в чудо, любов. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98364 

Дата реєстрації авторського права 
 

06.07.2020 

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

 
Лєгєза Наталія Іванівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Літературний письмовий твір "Как воруют в компаниях" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98365 

Дата реєстрації авторського права 
 

06.07.2020 

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

 
Котикова Олена Іванівна, Мельник Ірина Олегівна, Горобченко Ок-
сана Анатоліївна, Олійник Тетяна Георгіївна, Крилова Ірина 
Георгіївна, Купчишина Ольга Анатоліївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

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

 
Навчальний посібник "Національна економіка (у рисунках, схемах і 
таблицях)" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Національна економіка : навчальний посібник (у ри-
сунках, схемах і таблицях) / О. І. Котикова, О. А. Горобченко, Т. Г. 
Олійник, І. Г. Крилова, І. О. Мельник, О. А. Купчишина. - Миколаїв : 
Іліон, 2020. - 1969 с. 

Анотація  

У навчальному посібнику розглянуто найважливіші аспекти форму-
вання національної економіки, її структуру, механізм 
функціонування та розвитку окремих її складових на мікро-, мезо-, 
макрорівнях. Велику увагу приділено характеристиці економічного 
потенціалу, структурі господарського комплексу України, ринку 
праці, державності та державному управлінню, інтеграційним проце-
сам у світове господарство.  

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98366 

Дата реєстрації авторського права 
 

06.07.2020 

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

 
Мельник Ірина Олегівна, Разговорова Анастасія 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 "Застосування соціально-психологічних методів управління 
колективом" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

У статті розглядаються сучасні методи менеджменту, їх зміст, структу-
ра та ефективність як важливого складника забезпечення ефективного 
функціонування підприємства та досягнення результативності. 
Досліджуються особливості соціально-психологічних методів 
управління персоналом в Україні на сучасному етапі її розвитку, 
проаналізовано актуальні проблеми розвитку управління кадрами та 
запропоновано напрями їх вирішення. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98367 

Дата реєстрації авторського права 
 

06.07.2020 

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

 
Коваленко Олександр Валерійович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Твір образотворчого мистецтва 
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Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Графічне зображення з включенням словосполучення "КВАС 
Таврійський Відроджена якість" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Зоровий образ твору складає, виконана у стилі гравюри плоского 
друку, світло-жовтого кольору, графічна композиція, у вигляді ма-
люнка вітрильника і, розташованого нижче, жмуту колосся хлібних 
злаків, з включенням, відцентровано накресленого у три рядки, сло-
восполучення "КВАС Таврійський відроджена якість", перше слово 
якого крупно накреслене великими, темно-зеленого кольору, контра-
стно відтіненими жовтим, літерами карбованого шрифту. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98368 

Дата реєстрації авторського права 
 

06.07.2020 

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

 
Коваленко Олександр Валерійович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Графічне зображення з включенням словосполучення "АЗОВ BEER 
Стандарт" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Твір являє собою, виконане у стилі гравюри плоского друку, жовтого 
кольору, графічне зображення двох плодів хмелю на короткій 
стеблині, поверх яких відцентровано розташоване у три рядки слово-
сполучення "АЗОВ BEER Стандарт", в якому виділяється більшим 
розміром, червоного кольору, з коричневим контрастним відтіненням 
для надання об'ємного вигляду, накреслене прописними літерами 
карбонового жирного шрифту, середнє слово, від якого горішнє слово 
відрізняється тим, що накреслене вигнутою угору дугою меншого 
розміру, літерами коричневого кольору, а долішнє - дрібно накресле-
не вигнутою донизу дугою коричневими літерами рядкового нор-
мального шрифту, з початковою прописною. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98369 

Дата реєстрації авторського права 
 

06.07.2020 

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

 
Безпалько Ігор Федорович 

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

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

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Альбом пісень гурту "Наш День" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

В альбом увійшли: "Афганська війна", "Без тебе", "Бідолаха", "Біль 
душі", "Вітер", "Ворон", "Втікаючи", "Героям нашого часу", "Доро-
ги", "Заблукав", "Історія життя", "Кохання мить", "Лелека мрій", 
"На Схід", "Перекотиполе", "Повітряні сили", "Прийшов вже час", 
"Сину і донечці", "Я дякую тобі" та ін. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98370 

Дата реєстрації авторського права 
 

06.07.2020 

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

 
Родіна Наталія 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) 
 

 
Літературно-письмовий твір "ИСТИНОЗНАНИЕ" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98371 

Дата реєстрації авторського права 
 

06.07.2020 

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

 
Плесконос Тетяна 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) 
 

 
Твір образотворчого мистецтва "FROM ALANA'S SHOWER TO 
YOURS. Village UASoap"  

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Твір образотворчого мистецтва, який зображено на упаковці мила. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98372 

Дата реєстрації авторського права 
 

06.07.2020 

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

 
Чорнописька Наталія Вікторівна, Крикавський Євген Васильович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
Національний університет "Львівська політехніка" 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Підручник "Логістичні системи" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Крикавський Є. В. Логістичні системи / Є. В. Кри-
кавський, Н. В. Чорнописька. - Львів : Видавництво Львівської 
політехніки, 2019. - 288 с. - (Серія "Світ маркетингу і логістики". - 
Вип. 15). 

Анотація  
У підручнику висвітлено фундаментальні засади проектування 
логістичних систем. Розглянуто методологічні основи аналізу і синте-
зу логістичних систем, методичні підходи оцінювання логістичних 
систем, сутність логістичної інфраструктури, особливості 
організування логістичних систем різних інтеграційних рівнів. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98373 

Дата реєстрації авторського права 
 

06.07.2020 

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

 
Тіманюк Валерія Миколаївна, Черненко Юлія Юріївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
Українська інженерно-педагогічна академія 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру "Intellectual prop-
erty as one of the major tendencies of innovative development of railway 
transport" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
В роботі розглянуті питання ефективного формування та викори-
стання інтелектуальної власності в транспортній системі на прикладі 
ПАТ "Українська залізниця". Обґрунтовано, що використання 
інтелектуальної власності на підприємстві дозволить підвищити його 
імідж, конкурентоспроможність, стане одним з інструментів залучен-
ня інвестицій, дозволить отримати додатковий прибуток. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98374 

Дата реєстрації авторського права 06.07.2020 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Лунячек Вадим Едуардович, Рубан Наталія Павлівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
Українська інженерно-педагогічна академія 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Літературний твір наукового характеру "Компетентнісна модель 
вчителя закладу загальної середньої освіти в сфері інтелектуальної 
власності" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Компетентнісна модель представлена у вигляді таблиці, що містить 
інноваційно-педагогічний, нормативно-правовий та економічний 
блоки, в яких представлено кожен компонент компетентності 
працівників освіти у сфері інтелектуальної власності згідно з устале-
ною структурою компетентності. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98375 

Дата реєстрації авторського права 
 

06.07.2020 

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

 
Іванова Аріадна Вікторівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
Інститут геологічних наук Національної Академії наук України 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір технічного характеру, ілюстрація 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Науковий літературно-письмовий твір "Палеотектонічні 
реконструкції умов формування палеозойських відкладів 
Дніпровсько-Донецької западини за допомогою вітринітової 
термометрії" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
У роботі представлені палеогеотермічні і палеотектонічні 
реконструкції, за допомогою чого можна відтворювати катагенетичну 
й палеогеотемпературну зональність нафтогазових товщ, товщини 
денудованих порід та прогнозувати зони генерації вуглеводів (ВВ), 
включаючи їх фазовий склад, закономірності розміщення ВВ 
покладів, встановлювати загальну оцінку перспектив 
нафтогазоносності, що забезпечить ефективне вирішення складних 
геологічних задач та досягнути значного економічного ефекту при 
пошуково-розвідувальних роботах на нафту та газ. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98376 

Дата реєстрації авторського права 
 

06.07.2020 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Давтян Степан Гургенович, Попов Микола Петрович, Голинська 
Олеся Володимирівна, Крупник Андрій Семенович, Орлова Алла 
Іванівна, Приходченко Людмила Леонідівна, Піроженко Наталія 
Вікторівна, Голинський Владислав Вячеславович, Дуліна Оксана 
Василівна, Саханєнко Сєргєй Єгоровіч, Панченко Ганна 
Олександрівна, Тодорова Ольга Леонтіївна, Омельченко Владислав 
Станіславович, Єльчієва Оксана Русланівна, Ющенко Маргарита 
Вікторівна, Бабіч Олександр Володимирович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру "Звіт "Науково-
дослідна робота з теми: "Особливості реалізації політики 
децентралізації на рівні малих міст (на прикладі м. Гола Пристань)" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98377 

Дата реєстрації авторського права 
 

06.07.2020 

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

 
Яцкевич Інна Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру "Науково-
аналітична розробка "Механізм управління бізнес-екосистеми" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98378 

Дата реєстрації авторського права 
 

06.07.2020 

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

 
Яцкевич Інна Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

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

 
Літературний письмовий твір наукового характеру "Науково-
аналітична розробка "Толерантність до ризику та ризик-апетит стар-
тапу: сутність та оцінка" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98379 

Дата реєстрації авторського права 
 

06.07.2020 

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

 
Галаджун Зоряна Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
Національний університет "Львівська політехніка" 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Наукова стаття "Linguistic characteristics of the construct "evaluative 
judgement of a journalist" in the Ukrainian language" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

У статті окреслені особливості конструкта "оцінне судження", 
виокремлені лексико-граматичні та стилістичні засоби, що його пред-
ставляють у журналістських матеріалах. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98380 

Дата реєстрації авторського права 
 

06.07.2020 

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

 
Іванов Євген Віталійович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Креслення, що стосується архітектури 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Збірка архітектурних креслень "Одноповерхові будинки у дванадця-
тиметровому модулі" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98381 

Дата реєстрації авторського права 
 

06.07.2020 

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

 
Сіндюков Вадим 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 "IT Calibration Utility" ("ITCU") 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Дана програма дозволяє здійснити калібрування контрольно-
вимірювальних приладів. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98382 

Дата реєстрації авторського права 
 

06.07.2020 

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

 
Савчук Тамара Олександрівна, Кучевський Юрій Андрійович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Комп'ютерна програма "Інтелектуальний модуль для перевірки на 
унікальність курсових робіт з дисципліни" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Програма використовує удосконалений алгоритм перевірки курсових 
робіт на унікальність, що базується на методі шинглів, для 
підвищення швидкодії процесу перевірки курсових робіт на 
унікальність. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98383 

Дата реєстрації авторського права 
 

06.07.2020 

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

 
Малюта Олександр Миколайович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

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

 
Науково-практичний твір "Руські шахи - королівський варіант" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Шахова дошка збільшена на дві клітини і введено дві нові фігури, які 
відповідають можливостям звичайного ферзя. В кожного гравця по 
три ферзя, які отримали нові назви - королева, фаворитка, подруга. 
Запропоновані модифікації різко розширюють можливості шахової 
гри і роблять її більш відповідною. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98384 

Дата реєстрації авторського права 
 

06.07.2020 

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

 
Шатіло Максим Станіславович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Комп'ютерна програма "Программный комплекс Автоматизованной 
системы коммерческого учета электроэнергии "Power Line v2" ("АС-
КОЕ "Power Line v2") 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Програмний комплекс "Power Line v2" призначений для ведення ав-
томатичного технічного і комерційного обліку споживання та генеру-
вання енергоресурсів малих, середніх і великих підприємств, а також 
енергопостачальних компаній. "PowerLine v2" виконує завдання, по-
чинаючи від збору даних від первинних джерел інформації (лічильники 
електроенергії, газу) і закінчуючи подальшим зберіганням отриманої 
інформації в базі даних і обробкою цих даних для представлення їх у 
вигляді, зручному для користувача комплексу. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98385 

Дата реєстрації авторського права 
 

06.07.2020 

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

 
Глов'як Андрій Дмитрович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Музичний твір без тексту 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Музичний твір без тексту "That was a Dreamer" 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98386 

Дата реєстрації авторського права 
 

06.07.2020 

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

 
Сімонова Ольга Валеріївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Науковий твір "Реконструкция входа во влагалище после локальной 
эксцизии влагалища с пересадкой кожного лоскута из бедра" ("Хи-
рургическое восстановление входа во влагалище") 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Даний твір описує методику проведення оперативного лікування 
піхви після епізіотомій, перинеотомій, кольпоперинеопластики, 
резекції піхви. Застосовується за показниками. Спрямована на 
поліпшення якості життя пацієнтки. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98387 

Дата реєстрації авторського права 
 

06.07.2020 

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 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Пісня "Квіти, білі, з пурпуровим" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Твір про весняне цвітіння садів та дивовижний настрій в цю пору року. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98388 

Дата реєстрації авторського права 
 

06.07.2020 

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

 
Яровий Андрій Анатолійович, Матвієнко Микита Олегович 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 60, 2020 
 

 15 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 
Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Комп'ютерна програма "Інформаційна технологія віртуальної 
демонстрації товару при підборі тонувальної плівки" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Створено вебсервіс за допомогою програмного забезпечення Word-
press і мови програмування JavaScript, який надає користувачу 
можливість отримати інформацію про товар за допомогою технології 
віртуальної демонстрації об'єктів. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98389 

Дата реєстрації авторського права 
 

06.07.2020 

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

 
Кобушко Ігор Миколайович, Тютюник Інна Володимирівна, Кобуш-
ко Яна Володимирівна, Старинський Микола Володимирович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
Сумський державний університет 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Науковий твір "Теоретико-методичний підхід до управління готівкою 
в контексті протидії тіньовому виведенню капіталу" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Досліджено причини, особливості та наслідки використання готівки 
як інструменту відмивання грошей, оцінено вплив обсягу готівкових 
коштів в обігу на рівень тіньової економіки на прикладі різних країн, 
запропоновано теоретико-методичний підхід до управління готівкою 
в контексті протидії її використанню у тіньовому виведенні капіталу. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98390 

Дата реєстрації авторського права 
 

06.07.2020 

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

 
Тютюник Інна Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
Сумський державний університет 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Науковий твір "Механізм протидії тіньовому виведенню капіталу та 
легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом" 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Визначено концептуальні засади управління податковими розривами 
в контексті детінізації національної економіки, систематизовано 
інгібітори формування податкових розривів та заходи протидії ним, 
розроблено механізм протидії тіньовому виведенню капіталу та 
легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98391 

Дата реєстрації авторського права 
 

06.07.2020 

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

 
Скринська Оксана Дмитрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Графічне зображення "Зображення логотипу "Стоматологічна 
клініка "М'ята" ("М'ята") 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98392 

Дата реєстрації авторського права 
 

06.07.2020 

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

 
Соломія Зеленська (псевдонім) 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір белетристичного характеру, складений 
твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Збірка оповідань "Я бачила Париж" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

До збірки увійшли 18 оповідань: "Улян Копиця", "Випадок в метро", 
"він і Він", "Митя", "Перше побачення", "Придибенція в поїзді", 
"Свято", "Цезар", "Ліда", "Бабуся", "Москвич", "Місто 
Картошків", "Очі", "Оповідка про "Бєдну бабушку", "Христя", "Я 
бачила Париж", "Пенсія", "Моя Люба". 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98393 

Дата реєстрації авторського права 
 

06.07.2020 

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

 
Назаревич Вікторія В'ячеславівна 

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 "Набір картинок "CREO" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98394 

Дата реєстрації авторського права 
 

06.07.2020 

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 "Приїжджайте у батьківську хату" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98395 

Дата реєстрації авторського права 
 

06.07.2020 

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 "Де ж ти моя пенсія" 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98396 

Дата реєстрації авторського права 
 

06.07.2020 

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 "А ти кохай мене" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98397 

Дата реєстрації авторського права 
 

06.07.2020 

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

 
Панаіт Тетяна Іванівна 

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 пісенних текстів "Love story" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
До збірки увійшли тексти: "Я здесь", "У твоей власти", "Сонатина 
влюбленных", "Повесть про нас", "Зимняя сказка", "Только тебе", 
"Застольная", "Тайна". 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98398 

Дата реєстрації авторського права 
 

06.07.2020 

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

 
Чернов Сергій Валерійович 
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Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Твір образотворчого мистецтва "Макет Міжрегіонального центру 
материнства та дитинства" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Макет складається з адміністративного корпусу з медичним ХАБом і 
медичного містечка та рекреаційних зон центру. Адміністративний 
корпус з медичним ХАБом включає:  консультативно-поліклінічне 
відділення; приймальне відділення з боксами ізолятора; хірургічний 
корпус з вертолітним майданчиком. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98399 

Дата реєстрації авторського права 
 

06.07.2020 

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

 
Волканова Парасковія Юхимівна 

Повне ім'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 "Советоское Шампанское" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Малюнок являє собою етикетку для алкогольних напоїв. 
 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98400 

Дата реєстрації авторського права 
 

06.07.2020 

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

 
Азарова Лариса Євстахіївна, Азарова Анжеліка Олексіївна, Міронова 
Юлія Володимирівна, Пазюк Олександр Сергійович, Бойчук Юлія 
Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Комп'ютерна програма "Автентифікація аудіосигналів у судовій 
системі на основі крихких водяних знаків" 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

 
Анотація 

 
 
В даній роботі розроблено алгоритм програмного забезпечення, що 
гарантує автентичність аудіосигналів для матеріалів доказової бази 
судової системи. Використання програмного продукту надає змогу 
контролювати автентичність файлів, що увійшли до доказової бази. 

 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98401 

Дата реєстрації авторського права 
 

06.07.2020 

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

 
Азарова Лариса Євстахіївна, Азарова Анжеліка Олексіївна, Міронова 
Юлія Володимирівна, Пазюк Олександр Сергійович, Бойчук Юлія 
Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Комп'ютерна програма "Захист потокового відео засобів масової 
інформації з використанням підпису векторів руху" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

В даній роботі розроблено підсистему захисту потокового відео засобів 
масової інформації з використанням підпису векторів руху. Викори-
стання програмного продукту надає змогу контролювати 
автентичність відеоресурсів файлів, що мають поширення у засобах 
масової інформації. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98402 

Дата реєстрації авторського права 
 

06.07.2020 

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

 
Казарян Едмон Манвелович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Музичний твір з текстом "Я люблю тебя такую" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98403 

Дата реєстрації авторського права 
 

06.07.2020 

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

 
Казарян Едмон Манвелович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 
Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Музичний твір з текстом "Давай детка потанцуем" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98404 

Дата реєстрації авторського права 
 

06.07.2020 

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

 
Курносенко Лариса 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) 
 

 
Літературний твір "Методичні вказівки та рекомендації "Соціальна 
та гуманітарна політика" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Методичні вказівки та рекомендації призначені для теоретико-
методологічної підготовки висококваліфікованих відповідальних 
кадрів для державного управління та місцевого самоврядування, 
спроможних розробляти, аналізувати і реалізовувати соціально-
гуманітарну політику у публічній сфері. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98405 

Дата реєстрації авторського права 
 

06.07.2020 

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

 
Курносенко Лариса 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) 
 

 
Літературний твір "Методичні вказівки та рекомендації "Публічна 
політика та управління соціально-гуманітарним розвитком 
суспільства" 

Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Методичні вказівки та рекомендації призначені для теоретико-
методологічної підготовки висококваліфікованих відповідальних 
кадрів для державного управління та місцевого самоврядування, 
спроможних розробляти, аналізувати і реалізовувати соціально-
гуманітарну політику у публічній сфері. Матеріали розроблені 
відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістрів 
галузі знань 28 "Публічне управління та адміністрування" 
спеціальності 281 "Публічне управління та адміністрування". 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98406 

Дата реєстрації авторського права 
 

06.07.2020 

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

 
Курносенко Лариса 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) 
 

 
Літературний твір "Методичні вказівки та рекомендації "Фінансово-
економічні засади державного регулювання охорони здоров'я" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Методчні вказівки та рекомендації призначені для теоретико-
методологічної підготовки висококваліфікованих відповідальних 
кадрів для державного управління та місцевого самоврядування, 
спроможних розробляти, аналізувати і реалізовувати фінансово-
економічну політику в сфері охорони здоров'я. Матеріали спрямовані 
на формування здатності самостійного прийняття рішень у сфері 
фінансово-економічного регулювання діяльності закладів охорони 
здоров'я в умовах реформування галаузі. Матеріали складено 
відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістрів 
галузі знань 28 "Публічне управління та адміністрування" 
спеціальності 281 "Публічне управління та адміністрування".   

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98407 

Дата реєстрації авторського права 
 

06.07.2020 

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 
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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 "Інтеграція зубних імплантатів. ГІ-гістіоінтеграція, 
ОРІN-остеоперіостоінтеграція, РОІN-періостоостеоінтеграція" 

  
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 окістями. 
Також запропоновані нові вдосконалені терміни для опису цих 
процесів. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98408 

Дата реєстрації авторського права 
 

06.07.2020 

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

 
Чорна Альона Віталіївна, Варава Тетяна Дмитрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Комп'ютерна програма "Облік матеріальних цінностей 
загальноосвітньої школи" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Комп'ютерна програма призначена для впорядкування, накопичен-
ня, зберігання, пошуку інформації щодо матеріальних цінностей та 
формування необхідних звітів.  

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98409 

Дата реєстрації авторського права 
 

06.07.2020 

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

 
Ємець Оксана Ярославівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Ілюстрація, літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Літературний твір наукового характеру "Методология комплексной 
программы реабилитации тазового дна "ElitLadyFit" ("Метод ELF by 
Perla Femina") 

  
  
  



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 60, 2020 
 

 24 

Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98410 

Дата реєстрації авторського права 
 

06.07.2020 

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

 
Павленко Богдана Олегівна, Бондаренко Максим Олександрович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Стаття "Нормативно-правові основи функціонування світової 
інтернет-мережі" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Павленко Б. О., Бондаренко М. О. Нормативно-
правові основи функціонування світової інтернет-мережі // Правові 
горизонти, 2018. Вип. 12 (25). - С. 86. 

Анотація  

У статті проаналізовані основні віхи розвитку та становлення 
Інтернету, його еволюція та перевтілення в сучасну світову мережу, 
та нормативно-правове регулювання Інтернету як у світі,  так і в ме-
жах кібернетичних кордонів України. Зокрема досліджено утворення 
ARPANet. та французської мережі CYCLADES. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98411 

Дата реєстрації авторського права 
 

06.07.2020 

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

 
Павленко Богдана Олегівна, Філоненко Сніжана 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 "Рахункова палата як орган державного фінансового контролю" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Павленко Б. О., Філоненко С.С. Рахункова палата як 
орган державного фінансового контролю // Правові горизонти, 2019. 
Вип. 16 (29). - С. 64. 

Анотація  

Стаття присвячена питанню функціонування Рахункової палати як 
органу фінансового контролю, який здійснює контроль надходжень 
та видатків Державного контролю. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98412 

Дата реєстрації авторського права 
 

06.07.2020 

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

 
Павленко Богдана Олегівна, Рева 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) 
 

 
Стаття "Кібербезпека як фактор забезпечення економічної безпеки" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Павленко Б. О., Рева М. В. Кібербезпека як фактор 
забезпечення економічної безпеки // Правові горизонти, 2019. Вип. 14 
(27). - С. 75. 

Анотація  
У статті проаналізовано проблематику та можливі загрози 
економічній безпеці в секторі кібербезпеки. Визначено проблематику 
проведення реформування та процес удосконалення системи забезпе-
чення безпеки інформації в кіберпросторі. Визначено зміст понять 
кіберпростір, кібербезпека та інформаційна безпека. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98413 

Дата реєстрації авторського права 
 

06.07.2020 

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

 
Коноваленко Олександр Дмитрович, Драгобецький Володимир 
В'ячеславович, Загірняк Валентина Євгеніївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Навчальний посібник "Технологічні основи машинобудування" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Навчальний посібник для студентів технічних закладів вищої освіти. 
Надана інформація про властивості матеріалів, способи їх зміни, 
критерії вибору матеріалів для конкретних умов конструкторсь-
ких задач, способи обробки цих матеріалів для зміни конфігурації 
деталей. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98414 

Дата реєстрації авторського права 
 

06.07.2020 

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

 
Загірняк Михайло 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) 
 

 
Підручник "Електромагнітні розрахунки" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Підручник призначений для студентів, які навчаються за напрямом 
"Електротехніка". У ньому поряд  з теоретичними відомостями наве-
дено матеріали для практичних занять з дисципліни "Електромагнітні 
розрахунки", що дозволяє використовувати його при самостійному 
вивченні дисципліни. Книга може бути корисна також стажистам, 
аспірантам, викладачам вищої школи та науково-технічним 
працівникам, які займаються електромагнітними розрахунками в 
електромеханіці та споріднених напрямках. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98415 

Дата реєстрації авторського права 
 

06.07.2020 

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

 
Косинська Наталія Анатоліївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Стаття "Метод Натальи Косинской: Для того, чтобы научить учени-
ка решать математику, его не надо учить, показывать как Вы решае-
те, объясняете! Надо побуждать ученика решать, думать самому, от 
очень простого к сложному, задавая вопросы коротко, четко, понятно! 
Семь шагов выхода двоечника в отличники за 5-10 уроков" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98416 

Дата реєстрації авторського права 
 

06.07.2020 

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

 
Степанян Валерік Арсенович, Дрозденко Олександра Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

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

 
Літературний письмовий твір "Проект циклу документальних 
фільмів "Мій вічноюний Київ" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Кожна країна має свою історію, пов'язану з становленням і розбудо-
вою міст, селищ. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98417 

Дата реєстрації авторського права 
 

06.07.2020 

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

 
Луцюк Валерій Іванович, Шамралюк Олена Леонідівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір навчального характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Підручник для здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти 
"Агротехнологія" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Підручник уміщує навчальний матеріал з основ агрономії та вико-
нання сільськогосподарських, інших механізованих робіт на 
колісних, гусеничних тракторах і сільськогосподарських машинах, 
які з ними агрегатуються, самохідних машинах. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98418 

Дата реєстрації авторського права 
 

06.07.2020 

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

 
Гуржій Андрій Миколайович, Мещанінов Сергій Кармінович, Нельга 
Анатолій Тимофійович, Співак Віктор Михайлович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір навчального характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Підручник для здобувачів професійної (професійно-технічної) освіти 
"Загальна електротехніка та основи електроніки" 

  

Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Книга містить основні відомості з загальної електротехніки і 
електроніки: постійного струму, електромагнетизму і 
електромагнітної індукції. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98419 

Дата реєстрації авторського права 
 

06.07.2020 

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

 
Гавриленко Сергій Миколайович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Музичний твір без тексту 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Музичний твір без тексту "Questions & Answers" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98420 

Дата реєстрації авторського права 
 

06.07.2020 

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 "Оберіг" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98421 

Дата реєстрації авторського права 
 

06.07.2020 

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 "Казочка про пори року" 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98422 

Дата реєстрації авторського права 
 

06.07.2020 

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 "У мами" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98423 

Дата реєстрації авторського права 
 

06.07.2020 

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 "Час спати" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98424 

Дата реєстрації авторського права 
 

06.07.2020 

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

 
Гайбура Ольга Олександрівна 

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

 
Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Музичний твір з текстом "Заколисуюча" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98425 

Дата реєстрації авторського права 
 

06.07.2020 

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

 
Сенчук Петро Петрович, Сенчук Тарас Петрович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Музичний твір без тексту 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Музичний твір без тексту "Superstar" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98426 

Дата реєстрації авторського права 
 

06.07.2020 

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

 
Гавриленко Сергій Миколайович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Музичний твір без тексту 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Музичний твір без тексту "When I See You Again" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98427 

Дата реєстрації авторського права 
 

06.07.2020 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Гавриленко Сергій Миколайович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Музичний твір без тексту 

 
Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
 
Музичний твір без тексту "Afterwards" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98428 

Дата реєстрації авторського права 
 

06.07.2020 

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

 
Гавриленко Сергій Миколайович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Музичний твір без тексту "Taylor's Song" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98429 

Дата реєстрації авторського права 
 

06.07.2020 

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

 
Притула Ірина Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Вірш "Сладкая как мёд, горькая как яд" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98430 

Дата реєстрації авторського права 
 

06.07.2020 

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

 
Притула Ірина Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Вірш "А ты такая бубочка, такая просто ах" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98431 

Дата реєстрації авторського права 
 

06.07.2020 

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

 
Притула Ірина Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Вірш "А я співа, співа, співа, співаю" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98432 

Дата реєстрації авторського права 
 

06.07.2020 

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

 
Речицький Олександр Наумович, Рябініна Ганна Олександрівна, По-
пович Тетяна Анатоліївна, Пилипчук Людмила Львівна, Вишневська 
Людмила Василівна, Іванищук Світлана Миколаївна, Шевряков 
Микола Вікторович, Решнова Світлана Федорівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру, складений твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру "Збірник ав-
торських програм нормативних та варіативних навчальних 
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дисциплін підготовки бакалаврів спеціальності 226 Фармація, проми-
слова фармація" 

  

Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Програми розроблені згідно з вимогами освітньо-професійної програми 
"Фармація, промислова фармація".  

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98433 

Дата реєстрації авторського права 
 

06.07.2020 

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

 
Рябініна Ганна Олександрівна, Попович Тетяна Анатоліївна, Шевря-
ков 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) 
 

 
Навчальний посібник для студентів хімічних та фармацевтичних 
спеціальностей закладів вищої освіти "Практикум з аналітичної хімії. 
Кількісний аналіз неорганічних та органічних речовин" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Практикум включає лабораторні роботи з кількісного аналізу 
неорганічних та органічних речовин, інформацію про лабораторну 
техніку та прийоми роботи в лабораторії аналітичної хімії. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98434 

Дата реєстрації авторського права 
 

06.07.2020 

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

 
Марута Наталія Олександрівна, Череднякова Олена Сергіївна, 
Семікіна Олена Євгеніївна, Панько Тамара Василівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Науковий твір "Психоосвітня програма підтримки внутрішньо 
переміщених осіб" 

  

Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Запропонована психоосвітня програма передбачає груповий формат 
проведення, в якому зустрічі (заняття) будуються за принципом те-
матичного семінару з елементами соціально-психологічного тренінгу. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98435 

Дата реєстрації авторського права 
 

06.07.2020 

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

 
Марута Наталія Олександрівна, Каленська Галина Юріївна, 
Семікіна Олена Євгеніївна, Панько Тамара Василівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Науковий твір "Анкета вивчення соціо-демографічних показників та 
факторів психічної травматизації у внутрішньо переміщених осіб" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Анкета розроблена для збору даних про внутрішньо переміщених 
осіб, виявлення групи ризику та осіб, що потребують медичної допо-
моги, ступеня задоволеності різними аспектами свого життя, оцінки 
впливу зміни місця проживання на життєдіяльність пацієнта, що 
надає додаткову інформацію про адаптаційні можливості ВПО. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98436 

Дата реєстрації авторського права 
 

06.07.2020 

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

 
Осипенко Сергій Іванович, Ткач Олександр Васильович, Давиборщ 
Сергій Леонідович, Закреницький Анатолій Анатолійович, 
Клещевніков Андрій Миколайович, Коренчук Олександр Степано-
вич, Юрійчук Микола Остапович, Прохоренко Алла Степанівна, 
Самборський Ярослав Афанасійович 

Повне ім'я або 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 "Правила поведінки в умовах загрози та ви-
никнення надзвичайних ситуацій" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Навчальний посібник розкриває зміст навчального матеріалу 
відповідно до вимог Програми загальної підготовки працівників, ус-
танов та організацій до дій у надзвичайних ситуаціях та призначений 
для індивідуального навчання працівників, які вивчають теоретич-
ний матеріал самостійно та у формі консультацій, а також для 
організаторів такого навчання і керівників навчальних груп з прове-
дення занять і консультацій з працівниками. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98437 

Дата реєстрації авторського права 
 

06.07.2020 

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

 
Карафетов Володимир Олександрович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Пісня "Две звезды" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98438 

Дата реєстрації авторського права 
 

06.07.2020 

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

 
Карафетов Володимир Олександрович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Пісня "Поднялся сам" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98439 

Дата реєстрації авторського права 
 

06.07.2020 

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

 
Карафетов Володимир Олександрович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Пісня "Королева ночей" 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98440 

Дата реєстрації авторського права 
 

06.07.2020 

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

 
Карафетов Володимир Олександрович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Пісня "Спасибо милая" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98441 

Дата реєстрації авторського права 
 

06.07.2020 

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

 
Карафетов Володимир Олександрович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Пісня "Се ля ви" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98442 

Дата реєстрації авторського права 
 

06.07.2020 

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

 
Карафетов Володимир Олександрович 

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

 
Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Пісня "За удачу" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98443 

Дата реєстрації авторського права 
 

06.07.2020 

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

 
Димова Ганна Олегівна, Лобода Олена Миколаївна, Ларченко Окса-
на Валеріївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Комп'ютерна програма "Simple ciphers" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Комп'ютерна програма "Simple ciphers" призначена для шифрування 
текстів за допомогою шифру Цезаря (з пробілами та без), шифру 
Гронсфельда (з пробілами та без) та шифрування за допомогою квад-
рата (або прямокутника). 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98444 

Дата реєстрації авторського права 
 

06.07.2020 

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

 
Мучак Альона Миколаївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Пісня "Літа море" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98445 

Дата реєстрації авторського права 
 

06.07.2020 

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

 
Міщенко Дмитро Анатолійович, Міщенко Людмила Олександрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

 
Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

 
Стаття "Застосування кластерного аналізу для визначення рівня 
бюджетного потенціалу регіонів України" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98446 

Дата реєстрації авторського права 
 

06.07.2020 

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

 
Міщенко Дмитро Анатолійович, Міщенко Людмила Олександрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Стаття "Удосконалення механізму управління бюджетними видат-
ками в Україні" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98447 

Дата реєстрації авторського права 
 

06.07.2020 

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

 
Міщенко Дмитро Анатолійович, Міщенко Людмила Олександрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Стаття "Удосконалення фінансування соціальної інфраструктури в 
Україні" 

  



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 60, 2020 
 

 39 

Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98448 

Дата реєстрації авторського права 
 

06.07.2020 

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

 
Міщенко Дмитро Анатолійович, Міщенко Людмила Олександрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Стаття "Система соціального партнерства на місцевому рівні як на-
прям розвитку соціально-культурної сфери в Україні" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98449 

Дата реєстрації авторського права 
 

06.07.2020 

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

 
Ковтун Світлана Юріївна, Ковтун Владислав Юрійович, Зацепін 
Олександр Вікторович, Байбуз Микола Андрійович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
Товариство з обмеженою відповідальністю "САЙФЕР ІТ" 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Комп'ютерна програма "Сервіс управління ключами Національного 
банку України" ("КП "СУК НБУ") 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Це сервіс, який забезпечує автоматизацію роботи з ключами 
Національного банку України на етапах формування запитів, оброб-
лення сертифікатів, створення архівів запитів, сертифікатів, робочих  
таблиць відкритих ключів та автоматизацію формування 
повідомлень власниками ключів про завершення строку дії. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98450 

Дата реєстрації авторського права 
 

06.07.2020 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Боровіков Олександр Михайлович, Бойко Сергій Тимофійович, Про-
копович Леонід Юрійович, Ковтун Світлана Юріївна, Охріменко 
Андрій Олександрович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
Товариство з обмеженою відповідальністю "САЙФЕР ПРО" 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Комп'ютерна програма, складений твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Збірка комп'ютерних програм "Шифр-Arch" ("КП "Шифр-Arch") 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Це вебсервіс, який дає змогу вести довгостроковий архів електронних 
документів організації. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98451 

Дата реєстрації авторського права 
 

06.07.2020 

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

 
Боровіков Олександр Михайлович, Бойко Сергій Тимофійович, Про-
копович Леонід Юрійович, Ковтун Світлана Юріївна, Охріменко 
Андрій Олександрович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
Товариство з обмеженою відповідальністю "САЙФЕР ПРО" 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Комп'ютерна програма, складений твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Збірка комп'ютерних програм "Шифр-Auth" ("КП "Шифр-Auth") 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Це вебсервіс, який дає змогу створювати та керувати життєвим цик-
лом JWT, використання якого дає змогу розмежувати доступ за пев-
ними політиками безпеки до публічного АРІ та відхиляти НТТР-
запити, які не містять спеціального точену безпеки JWT у заголовку 
запиту.  

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98452 

Дата реєстрації авторського права 
 

06.07.2020 

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

 
Яновська Анастасія Андріївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір (поезія), складений твір, ілюстрація 
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Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Збірник віршів російською мовою "Запись-хроника тайных 
посланий" Часть І "Юная Дева" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98453 

Дата реєстрації авторського права 
 

06.07.2020 

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

 
Шанцер Олександр Семенович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Літературний письмовий твір "Процессуальное управление" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Розкрито проблеми управлінської діяльності з позиції 
системодіяльнісної методології. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98454 

Дата реєстрації авторського права 
 

06.07.2020 

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, похідний твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Комп'ютерна програма "Модернізована версія спеціалізованого про-
грамного забезпечення національної системи біометричної 
верифікації та ідентифікації осіб з функціональністю роботи з Гале-
реями" ("МВ СПЗ НСБВІ з Галереями") 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Модернізована версія СПЗ НСБВІ розширює свої функціональні 
можливості на роботу з біометричними даними у вигляді 
біометричних шаблонів формату  NEUROTEX та NIST та містить 
функціональність створення Галерей даних. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98455 

Дата реєстрації авторського права 
 

06.07.2020 

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

 
Гальчінська Валентина Юріївна, Щенявська Олена Миколаївна, 
Ченчик Тетяна Олександрівна 

 
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 науково-практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Науковий твір "Стандартні операційні процедури преаналітичного 
етапу лабораторних досліджень" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98456 

Дата реєстрації авторського права 
 

06.07.2020 

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

 
Гальчінська Валентина Юріївна, Бондар Тетяна 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 науково-практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Науковий твір "Методичні аспекти визначення мікроРНК. Джерела 
похибок в інтерпретації результатів" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98457 

Дата реєстрації авторського права 
 

06.07.2020 

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

 
Усикова Олена Миколаївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

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

 
Стаття "Аналіз ефективності використання м'ясного кластеру в 
сільськогосподарській галузі" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Усикова О. М. Аналіз ефективності використання 
м'ясного кластеру в сільськогосподарській галузі // Вісник ХНАУ ім. 
В. В. Докучаєва. Серія "Економічні науки". - 2019. - № 2. - С. 316-326. 

Анотація  
 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98458 

Дата реєстрації авторського права 
 

06.07.2020 

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

 
Усикова Олена Миколаївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Стаття "Взаємодія наукової та виробничої складових інноваційного 
потенціалу" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98459 

Дата реєстрації авторського права 
 

06.07.2020 

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

 
Усикова Олена Миколаївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Науковий твір "Аналітичні основи побудови моделі інноваційних 
процесів, присвячених вивченню аграрних і урбанізованих систем" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98460 

Дата реєстрації авторського права 06.07.2020 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Пустовіт Тетяна Михайлівна, Лавріненко Юліан Володимирович, 
Сергієнко Андрій Володимирович, Гор'єв Сергій Адольфович,  
Перелигін Борис Вікторович, Великодний Станіслав Сергійович, Ко-
вальчук Володимир Володимирович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
Одеський державний екологічний університет 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Науковий твір "Звіт про науково-дослідну роботу "Розробка структу-
ри радіолокаційної системи і засобів одержання та обробки 
метеорологічної інформації. Етап 5. Удосконалення системи 
моніторингу навколишнього середовища з метою отримання 
метеорологічної інформації (заключний)" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Наведено розроблені математичні моделі структури опадів і результа-
ти їх аналізу та аналізу допплерівських систем для проведення 
радіолокаційних метеорологічних вимірювань і на основі цього 
аналізу розроблена та запропонована загальна структура системи 
радіозондування атмосфери для України. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98461 

Дата реєстрації авторського права 
 

06.07.2020 

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 "Парки октября" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98462 

Дата реєстрації авторського права 
 

06.07.2020 

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

 
Базелінський Антон Сергійович, Комаровський Олексій Валентинович 

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 фільму "Перший кубок" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Дванадцятирічний Ромка стає свідком травми зіркового футболіста, 
яка назавжди приковує того до візка. Згодом цей гравець стає трене-
ром дитячої команди, у якій грає Ромка. Згуртувавши дітей навколо 
любові до футболу, тренер з інвалідністю приводить команду до пе-
ремоги у першому кубку.  

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98463 

Дата реєстрації авторського права 
 

07.07.2020 

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

 
Мрихіна Олександра Борисівна 

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 "Трансфер технологій з університетів у бізнес-
середовище: парадигма, концепція та інструментарій оцінювання" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Досліджено теоретико-методологічні та прикладні засади трансферу 
технологій з університетів у бізнес-середовище. Розглянуто сутність, 
значення та особливості розвитку трансферу технологій в умовах 
стратегічного розвитку університетів. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98464 

Дата реєстрації авторського права 
 

07.07.2020 

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

 
Хорольський Андрій Олександрович, Хоменко Олег Євгенович, Ко-
ноненко Максим Миколайович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
Товариство з обмеженою відповідальністю "ІСТ-ФОРТ" 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Комп'ютерна програма "Програма побудови паспорту буропідривних 
робіт "Україніт-проходка" 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 
 
Анотація  

Програма призначена для автоматизації процесу проектування та 
побудови паспорту буропідривних робіт при проведенні гірничих 
виробок. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98465 

Дата реєстрації авторського права 
 

07.07.2020 

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

 
Фальфушинська Галина Іванівна, Буяк Богдан Богданович,  
Цепенда Ігор Євгенович, Шарин Сергій Володимирович, Чорній 
Анастасія Любомирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
Тернопільський національний педагогічний університет імені Воло-
димира Гнатюка 

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 
"Міжуніверситетська платформа дистанційної освіти" ("TerPEdu") 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
"TerPEdu" - платформа дистанційної освіти з елементами "blended 
education". Може бути використана для освіти дорослих. Після за-
вершення лекцій, слухачам пропонується пройти бліц-опитування 
щодо якості прочитаної лекції, квіз з 5-10 питань, для оцінки 
засвоєння матеріалу. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98466 

Дата реєстрації авторського права 
 

07.07.2020 

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

 
Халанчук Лариса Вікторівна, Чопоров Сергій Вікторович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
Запорізький національний університет 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Комп'ютерна програма "Побудова двовимірної структурованої сітки 
за допомогою диференціального рівняння Пуассона" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Програму можна використовувати у пакеті програм Scilab. Про-
грама призначена для побудови двовимірної структурованої сітки 
за допомогою диференціального рівняння Пуассона. Використання 
рівняння Пуассона дозволяє підвищити швидкість генерації сітки 
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та підвищити точність чисельного аналізу за рахунок управління 
розподілом вузлів по вихідній області. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98467 

Дата реєстрації авторського права 
 

07.07.2020 

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

 
Грицкевич Роза Лагутіївна 

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) 
 

 
Літературний письмовий твір "Ассоциативно-метафорические карты 
"Жизнь во лжи" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98468 

Дата реєстрації авторського права 
 

07.07.2020 

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

 
Петренко Юрій Антонович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Твір науково-практичного характеру "Засоби групової роботи коман-
ди проекту в умовах невизначеності інформації" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Розглянуті засоби ухвалення рішення на основі групової роботи. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98469 

Дата реєстрації авторського права 
 

07.07.2020 

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

 
Шкелебей Вікторія Анатоліївна, Яцик Тетяна Петрівна, Галаган Во-
лодимир Іванович, Удовенко Жанна Володимирівна 

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

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Навчальний посібник "Судові та правоохоронні органи України (Ju-
dicial and law-enforcement agencies of Ukraine)" 

Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Судові та правоохоронні органи України (Judicial 
and law-enforcement agencies of Ukraine) / Т. П. Яцик, В. І. Галаган,  
Ж. В. Удовенко, В. А. Шкелебей. - Київ : Видавництво "Центр учбової 
літератури", 2019. - 432 с. 

Анотація  
У навчальному посібнику викладено будову органів судової влади та 
органів держави, що займаються правоохоронною та правозахисною 
діяльністю, їх систему, принципи організації, завдання і мету 
діяльності з урахуванням оновленого законодавства станом на 1 ве-
ресня 2019 р. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98470 

Дата реєстрації авторського права 
 

07.07.2020 

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

 
Жужа Михайло 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 письмовий твір навчального характеру "Нова проце-
дура отримання дозвільних документів у будівництві #БЕЗДАБІ - 
2020" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Літературний письмовий твір навчального характеру "Нова проце-
дура отримання дозвільних документів у будівництві #БЕЗДАБІ - 
2020" містить навчальні матеріали, алгоритми, інструкції щодо от-
римання дозвільної документації у сфері будівництва (з урахуванням 
змін законодавства 2020 року), а також матеріали по супроводженню 
перевірок об'єктів будівництва, огляд реформ, аналіз судової практи-
ки та практичні поради. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98471 

Дата реєстрації авторського права 
 

07.07.2020 

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

 
Жабєєв Володимир Павлович, Жабєєв Павло Володимирович, 
Жабєєв Георгій Володимирович, Жабєєва Ірина Анатоліївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

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

 
Науковий твір "Багатофункціональний щоденник для закладів 
початкової, середньої та/або професійної освіти, варіанти реалізації" 

Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Щоденник забезпечує реалізацію варіанта доказової персоніфікованої 
педагогіки; надає можливість реалізації педагогічної автономії: засто-
сування інтегрально-диференціальних систем оцінок і самооцінок. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98472 

Дата реєстрації авторського права 
 

07.07.2020 

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

 
Самара Ольга Євгенівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Літературний твір науково-практичного характеру "Проективная 
методика "Работа с камнями" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Літературний твір направлений на виявлення психологічного стану 
людини в кризовий період життя. Методика також використовується 
для виведення несвідомої емоційної сфери людини. Методика 
дозволяє визначити внутрішній стан людини; дозволяє виявити те, як 
людина бачить своє майбутнє і як майбутнє  можна змінити 
(мотиваційний, направляючий аспекти). Орієнтована на роботу з 
дорослими. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98473 

Дата реєстрації авторського права 
 

07.07.2020 

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

 
Самара Ольга Євгенівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Літературний твір науково-практичного характеру "Проективная 
методика "Кто живет внутри меня" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Літературний твір направлений на виявлення психологічного стану 
людини в кризовий період життя. Методика дозволяє визначити 
внутрішній стан людини. Орієнтована на роботу з дорослими. Мето-
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дика дозволяє  виявити розщеплення психіки залежних від психоак-
тивних речовин, яке спостерігається при таких діагнозах як розлади 
поведінки, пов'язані з вживанням психоактивних речовин, 
шизотипічний розлад особистості й інше. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98474 

Дата реєстрації авторського права 
 

07.07.2020 

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

 
Якубів Валентина Михайлівна, Боришкевич Ірина Ігорівна, 
П'ятничук Ірина Дмитрівна, Жук Ольга Іванівна, Горогоцька 
Наталія Ігорівна, 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 "Методичні рекомендації до виконання курсових робіт 
з дисципліни "Теорія публічного управління" для студентів ОР "ба-
калавр" зі спеціальності 281 "Публічне управління та 
адміністрування" за освітньою програмою "Публічне управління та 
адміністрування" 

  

Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

В методичних рекомендаціях наведено методику написання курсових 
робіт, в основу якої покладено вимоги нормативних документів (дер-
жавних стандартів) щодо оформлення складових частин роботи, а та-
кож використано рекомендації, що містяться в різних довідкових 
матеріалах. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98475 

Дата реєстрації авторського права 
 

07.07.2020 

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

 
Якубів Валентина Михайлівна, Боришкевич Ірина Ігорівна, 
П'ятничук Ірина Дмитрівна, Жук Ольга Іванівна, Горогоцька 
Наталія Ігорівна, 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 "Методичні рекомендації до виконання дипломних 
робіт для студентів ОР "магістр" за спеціальністю 073 Менеджмент, 
освітня програма "Бізнес-адміністрування" 

  

Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98476 

Дата реєстрації авторського права 07.07.2020 
Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Боришкевич Ірина Ігорівна, П'ятничук Ірина Дмитрівна, Жук Ольга 
Іванівна, Горогоцька Наталія Ігорівна, Григорук Ірина Іванівна, 
Якубів Валентина Михайлівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Науковий твір "Методичні рекомендації до виконання та оформлен-
ня курсових робіт з дисципліни "Стратегічне управління" для 
студентів ОР "магістр" за спеціальністю 073 "Менеджмент", освітня 
програма "Бізнес-адміністрування" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98477 

Дата реєстрації авторського права 
 

07.07.2020 

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

 
Боришкевич Ірина Ігорівна, П'ятничук Ірина Дмитрівна, Жук Ольга 
Іванівна, Горогоцька Наталія Ігорівна, Григорук Ірина Іванівна, 
Якубів Валентина Михайлівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Науковий твір "Методичні рекомендації до виконання бакалаврсь-
ких робіт для студентів ОР "бакалавр" за спеціальністю 073 
"Менеджмент", освітня програма "Бізнес-адміністрування" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
В методичних рекомендаціях наведемо методику написання бака-
лаврських робіт, в основу якої покладено вимоги нормативних 
документів (державних стандартів) щодо оформлення складових час-
тин роботи. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98478 

Дата реєстрації авторського права 
 

07.07.2020 

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

 
Боришкевич Ірина Ігорівна, П'ятничук Ірина Дмитрівна, Жук Ольга 
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Іванівна, Горогоцька Наталія Ігорівна, Григорук Ірина Іванівна, 
Якубів Валентина Михайлівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру "Наскрізна про-
грама виробничої практики та методичні рекомендації" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Навчально-методичне видання розроблене з метою забезпечення 
студентів методичними рекомендаціями щодо проходження практики 
як невід'ємної складової професійної підготовки у вищих навчальних 
закладах. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98479 

Дата реєстрації авторського права 
 

07.07.2020 

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

 
Подік Іванна Іванівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру "Методика 
аналізу фінансової звітності суб'єктів малого підприємництва, на 
яких покладено обов'язок складання фінансового звіту суб'єкта мало-
го підприємництва, з позиції виявлення ризиків ухилення від сплати 
податків" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98480 

Дата реєстрації авторського права 
 

07.07.2020 

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

 
Подік Іванна Іванівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру "Методика 
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аналізу фінансової звітності суб'єктів малого підприємництва, на 
яких покладено обов'язок складання спрощеного фінансового звіту 
суб'єкта малого підприємництва, з позиції виявлення ризиків ухи-
лення від сплати податків" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98481 

Дата реєстрації авторського права 
 

07.07.2020 

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

 
Подік Іванна Іванівна, Штулер Ірина Юріївна, Герасимчук Наталія 
Андріївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Наукова стаття "The Comparative Analysis Of Tax Audit Files" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Дослідження здійснено з метою збору даних щодо основних питань 
впровадження цифрових форм податкових перевірок, зокрема елек-
тронного аудиту, фіскальними службами різних країн. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98482 

Дата реєстрації авторського права 
 

07.07.2020 

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

 
Подік Іванна Іванівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Наукова стаття "Нідерландський досвід використання процедур 
медіації при врегулюванні податкових спорів" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Стаття присвячена науковому дослідженню особливостей 
нідерландського досвіду реалізації медіаційних процедур при 
вирішенні податкових спорів. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98483 

Дата реєстрації авторського права 
 

07.07.2020 

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

 
Подік Іванна Іванівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Наукова стаття "Аналіз правових засад урегулювання податкових 
спорів в Україні" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
У статті досліджено сучасний стан нормативно-правового забезпе-
чення позасудового врегулювання податкових спорів. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98484 

Дата реєстрації авторського права 
 

07.07.2020 

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

 
Димова Ганна Олегівна, Лобода Олена Миколаївна, Ларченко Окса-
на Валеріївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Комп'ютерна програма "Regex processing algorithm" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98485 

Дата реєстрації авторського права 
 

07.07.2020 

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

 
Димова Ганна Олегівна, Лобода Олена Миколаївна, Ларченко Окса-
на Валеріївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

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

 
Комп'ютерна програма "Розрахунок характеристик комп'ютерних 
мереж" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Комп'ютерна програма "Розрахунок характеристик комп'ютерних 
мереж" призначена для визначення основних характеристик ділянок 
комп'ютерних мереж з точки зору розв'язання задач оптимізації на 
мережевих графах. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98486 

Дата реєстрації авторського права 
 

07.07.2020 

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

 
Бучко Владислава Ігорівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Книга "Я, ты и музыка" 

  

Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
"Я, ты и музыка" - це книга молодого музиканта, композитора, ху-
дожника і арт-терапевта Владислави Бучко. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98487 

Дата реєстрації авторського права 
 

07.07.2020 

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

 
Чернишова Таісія Олексіївна, Кудрявцева Наталія Анатоліївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Навчальний посібник "Риторика" 

  

Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Риторика : навч. посіб. / Т. О. Чернишова, Н. А. Куд-
рявцева. - Х. : ХНУПС, 2019. - 188 с. 

Анотація  

Навчальний посібник містить базові теоретичні відомості з історії 
світового та вітчизняного ораторського мистецтва, ознайомлює із ви-
дово-жанровою диференціацією красномовства, головними законами 
та правилами риторики; висвітлює питання ефективного ведення 
діалогу та суперечок, проведення нарад та індивідуальних бесід. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98488 

Дата реєстрації авторського права 
 

07.07.2020 

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

 
Чугай Ангеліна Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Твір науково-практичного характеру "Методика оцінки техногенного 
навантаження на складові довкілля" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Твір стосується оцінки та аналізу рівня техногенного навантаження 
на довкілля. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98489 

Дата реєстрації авторського права 
 

07.07.2020 

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

 
Дорошенко Олег Євгенович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Музичний твір з текстом "Что будет дальше?" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

У творі головний герой зустрічає жінку, яку кохав багато років. 
 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98490 

Дата реєстрації авторського права 
 

07.07.2020 

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

 
Карпенко Лідія Миколаївна, Варещенко Володимир 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 "Investment controlling policy and investment projection 
of territorial development" 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Lidiia Karpenko. Volodymyr Vareshchenko. Investment 
controlling policy and investment projection of territorial development // 
Актуальні проблеми державного управління. - 2020. - № 1 (81). - С. 32-37. 

Анотація  
Наукове дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні та 
розробці практичних рекомендацій щодо запровадження політики  
інвестиційного контролінгу та інвестиційного проектування розвитку 
територій на прикладі м. Миколаїв. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98491 

Дата реєстрації авторського права 
 

07.07.2020 

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

 
Крижановський Віталій Миколайович, Пагельс Вікторія Дмитрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Графічне зображення "Айдентика рок-фестивалю "Рок-січ" ("Рок-січ") 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98492 

Дата реєстрації авторського права 
 

07.07.2020 

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

 
Сабада Оксана Олегівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Літературний письмовий твір "Hack your ICAO LP Test! Preparation 
Guide" ("Hack your ICAO LP Test!") 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Кожні 4/5 років пілоти та авіадиспетчери здають іспит на володіння 
професійною (авіаційною) англійською мовою. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98493 

Дата реєстрації авторського права 
 

07.07.2020 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Бриль Сергій Миколайович, Горошко Олександр Анатолійович, 
Кіпчук Руслана Валентинівна, Змитрук Тімур Юрійович,  
Афанасьєв Іван Вікторович, Галицький Віталій Вадимович,  
Гарчев Сергій Афанасійович, Кучер Євгеній Вікторович, Ябанжі Гео-
ргій Іванович, Ісаєв Сергій Сергійович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
Державне підприємство "Агентство з ідентифікації і реєстрації тварин" 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Програмний продукт "Персональний кабінет суб'єкта господарюван-
ня для отримання ветеринарних документів" ("ПП "Персональний 
кабінет") 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98494 

Дата реєстрації авторського права 
 

07.07.2020 

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

 
Вдовенко Наталія Михайлівна, Шарило Дмитро Юрійович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
Національний університет біоресурсів і природокористування 
України 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Наукова стаття "Практичні рекомендації з адаптації сектору аква-
культури до наслідків зміни клімату" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Запропоновано до практичного використання міждисциплінарний 
метод визначення ризиків та можливостей, що включає у себе вста-
новлення ризиків та можливостей трьома етапами досліджень. 
Обґрунтовано підходи до формування стратегії протидії негативним 
наслідкам для світової економіки, що генеруються змінами клімату. 
Доведено, що забезпечити сталий розвиток виробництва рибної 
продукції можливо як шляхом здійснення промислового рибальства, 
так і в умовах аквакультури, враховуючи зміни клімату. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98495 

Дата реєстрації авторського права 
 

07.07.2020 

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

 
Вдовенко Наталія Михайлівна, Коробова Наталія Миколаївна 
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Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
Національний університет біоресурсів і природокористування 
України 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Наукова стаття "Еволюція механізму регулювання розвитку галузей 
національної економіки на інноваційних засадах" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Запропоновано підходи до новітнього механізму реалізації правил, 
завдань у системі управління галузями національного господарства 
на інноваційних засадах державно-приватного партнерства. 

 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98496 

Дата реєстрації авторського права 
 

07.07.2020 

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

 
Вдовенко Наталія Михайлівна, Варшавська Наталя Григорівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
Національний університет біоресурсів і природокористування 
України 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Наукова стаття "Методична складова щодо формування аграрної 
політики та конкурентного середовища європейського аграрного 
ринку" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Запропоновано порівняльний аналіз методичних засад регулювання 
європейського аграрного ринку. Розкрито підходи до спільної 
організації ринку сільськогосподарської продукції в Європейському 
Союзі та запропоновано напрямки та можливості його реалізації в 
Україні. Доведено, що аграрний ринок має особливості, під впливом 
яких складається кон'юнктура та формується система 
зовнішньоекономічних відносин України у торгівлі 
сільськогосподарською продукцією. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98497 

Дата реєстрації авторського права 
 

07.07.2020 

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

 
Вдовенко Наталія Михайлівна, Варшавська Наталя Григорівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
Національний університет біоресурсів і природокористування 
України 
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Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Наукова стаття "Методичні підходи щодо оцінки європейського і 
вітчизняного ринку органічної продукції в аспекті торговельної 
спеціалізації країн-членів Європейського Союзу" 

  

Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Запропоновано до практичної реалізації стратегічні інструменти ре-
гулювання з наповнення внутрішнього ринку конкурентоспромож-
ною продукцією. Розкрито напрямки виходу України на 
європейський і світовий ринки органічної продукції. Розроблено 
пропозиції із застосуванням методики PESTEL-аналізу та SWOT-
аналізу шляхом виявлення факторів, що впливають і на вітчизняний 
ринок органічної продукції. Проведено уточнений аналіз загроз і 
можливостей макросередовища для галузей, що займають відповідну 
нішу на ринку органічної продукції, на основі PESTEL-аналізу. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98498 

Дата реєстрації авторського права 
 

07.07.2020 

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

 
Вдовенко Наталія Михайлівна, Наконечна Катерина Віталіївна, 
Варшавська Наталя Григорівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
Національний університет біоресурсів і природокористування 
України 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Наукова стаття "Методичні підходи до оцінки за методами нечіткої 
логіки рівня та стану забезпечення конкурентних переваг рибного 
господарства" 

  

Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Запропоновано підходи до обґрунтування пропозицій щодо забезпе-
чення конкурентоспроможності національного агропромислового 
комплексу в частині застосування методів нечіткої логіки для окрес-
лення пріоритетних напрямів торговельної спеціалізації країни та ви-
значення розміру загальнокорисного ефекту, отриманого від змен-
шення імпорту або збільшення експорту при зростанні внутрішнього 
виробництва. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98499 

Дата реєстрації авторського права 
 

07.07.2020 

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

 
Вдовенко Наталія Михайлівна, Варшавська Наталя Григорівна, Ми-
хальчишина Лариса Гаврилівна 
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Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
Національний університет біоресурсів і природокористування 
України 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Наукова стаття "Механізм надання дотацій задля формування кон-
курентних переваг суб'єктів рибного господарства з використанням 
моделі часткової рівноваги "AGMEMOD" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Запропоновано до практичного застосування науково-практичний 
підхід щодо обґрунтування використання механізму надання дотацій 
задля формування конкурентних переваг суб'єктів національного аг-
ропромислового комплексу, включаючи рибне господарство. Доведе-
но, що підґрунтям у даному процесі є використання моделі часткової 
рівноваги "AGMEMOD", яка дозволяє оцінити наслідки введення 
системи державної підтримки виробників продукції в умовах 
інтеграції до європейського ринку. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98500 

Дата реєстрації авторського права 
 

07.07.2020 

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

 
Шарило Дмитро Юрійович, Коваленко Василь Олександрович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
Національний університет біоресурсів і природокористування 
України 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Наукова стаття "Методика використання біофільтрів з різними ти-
пами наповнювачів на етапі встановлення біологічної рівноваги в ус-
тановках замкнутого водозабезпечення" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Запропоновано результати експерименту з порівняльної оцінки 
різних типів наповнювачів для фільтрів біологічної очистки устано-
вок замкнутого водозабезпечення на етапі формування активної 
бактеріальної плівки. Доведено, що біофільтри з різними типами 
субстратів для заселення нітрифікуючими бактеріями на етапі запус-
ку фільтраційних систем УЗВ проходять цикл встановлення 
біологічної рівноваги з однаковим темпом. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98501 

Дата реєстрації авторського права 
 

07.07.2020 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Кондратьєв Дмитро 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 "ЮрХаб (yurhub.com)" ("ЮрХаб") 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98502 

Дата реєстрації авторського права 
 

07.07.2020 

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

 
Боянжу Юрій Маркович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Науковий твір "Материалы к исследованию "Гипотеза Лежандра и 
другие проблемы Ландау" ("Гипотеза Лежандра и другие проблемы 
Ландау") 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
В роботі надані визначення та основні закономірності, пов'язані з ме-
тодом решета Ератосфена, які дозволяють знайти підхід до доведення 
гіпотез, що входять в список проблем Ландау. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98503 

Дата реєстрації авторського права 
 

07.07.2020 

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

 
Пономарьов Олексій Михайлович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Музичний твір з текстом "Zeroing" 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98504 

Дата реєстрації авторського права 
 

09.07.2020 

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

 
Семененко Анжеліка Андріївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру "Програма 
нормативної навчальної дисципліни підготовки бакалаврів для твор-
чих спеціальностей "Естетика" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98505 

Дата реєстрації авторського права 
 

09.07.2020 

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

 
Синиціна Юлія Петрівна, Ковальчук Костянтин Федорович, Козен-
ков Дмитро Євгенійович, Шпортько Ганна Юріївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Навчальний посібник "Стратегічне управління" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Стратегічне управління : навч. посібн. / К. Ф. Ко-
вальчук, Д. Є. Козенков, Ю. П. Синиціна, Г. Ю. Шпортько. - Дніпро, 
2018. - 272 с. 

Анотація  

Авторами навчального посібника використані результати власних 
наукових досліджень і навчально-методичні розробки, протягом 
багаторічної роботи, що дозволило узагальнити теоретичні основи і 
практику стратегічного управління в чорній металургії. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98506 

Дата реєстрації авторського права 
 

09.07.2020 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Синиціна Юлія Петрівна, Ковальчук Костянтин Федорович, Козен-
ков Дмитро Євгенійович, Фонарьова 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 "Теорія прийняття управлінських рішень" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Теорія прийняття управлінських рішень / К. Ф. Ко-
вальчук, Д. Є. Козенков, Ю. П. Синиціна, Т. А. Фонарьова [під заг. 
ред. д.е.н., проф. К. Ф. Ковальчук] : Навчальний посібник. - Дніпро : 
Дріант, 2018. - 227 с. 

Анотація  

Об'єктивною тенденцією світового розвитку в умовах сьогодення є те, 
що прийняття обґрунтованих управлінських рішень стає провідним 
фактором прогресу. Володіння методологією, методикою прийняття 
ефективних управлінських рішень, навичками оптимальної 
організації втілення цих рішень є обов'язковою складовою 
професіоналізму керівника, тому особлива увага приділяється фор-
муванню навичок творчого підходу до розробки, прийняття та 
реалізації управлінських рішень. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98507 

Дата реєстрації авторського права 
 

09.07.2020 

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

 
Ковальчук Світлана Володимирівна, Забурмеха Євгена Михайлівна, 
Кобець Дмитро Леонтійович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру "Оптимізування 
управління маркетингом підприємств реального сектору економіки 
на засадах взаємодії з неприбутковими організаціями" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Підприємства реального сектору економіки здійснюють свою 
діяльність у певному макро-, мезо- та мікробізнес-середовищі, де 
некомерційні організації використовуються підприємствами для оп-
рилюднення результатів своєї діяльності, лобіювання власних 
інтересів та створення умов для ведення бізнесу. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98508 

Дата реєстрації авторського права 
 

09.07.2020 

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

 
Ковальчук Світлана Володимирівна, Забурмеха Євгена Михайлівна, 
Кобець Дмитро Леонтійович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру "Оптимізування 
механізму формування комплексу маркетингових комунікацій 
підприємств харчової промисловості" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Застосування інструментів маркетингових комунікацій відіграє одну 
з головних ролей у збереженні і зміцненні позицій підприємства на 
ринку. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98509 

Дата реєстрації авторського права 
 

09.07.2020 

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

 
Ковальчук Світлана Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру "Оцінювання 
ефективності брендингу у виробничо-торговельних ланцюгах" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Трансформаційні процеси, що відбуваються в економіці України, та її 
інтегрування у світовий економічний простір, висувають до 
вітчизняних підприємств вимоги щодо посилення ідентифікування 
власної продукції. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98510 

Дата реєстрації авторського права 
 

09.07.2020 

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

 
Житар Максим Олегович 
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Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Стаття "Модернізація фінансової архітектури суб'єктів господарю-
вання в Україні під впливом глобальних фінансових перетворень" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

У статті проведено аналіз фінансової архітектури суб'єктів господа-
рювання в Україні. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98511 

Дата реєстрації авторського права 
 

09.07.2020 

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

 
Диннік Вікторія Олександрівна, Гавенко Ганна Олександрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Науковий твір "Вплив фізичного розвитку на формування 
репродуктивної функції організму дівчат" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Наведені дані підтверджують зв'язок фізичного, статевого розвитку і 
формування гінекологічної патології. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98512 

Дата реєстрації авторського права 
 

09.07.2020 

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

 
Ізмайлов Ярослав Олексійович, Єгорова Ірина Геннадіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Науковий твір "Інтегрована звітність підприємств у національному 
та глобальному бізнес-середовищі" 

  

Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Ізмайлов Я. О., Єгорова І. Г. Інтегрована звітність 
підприємств у національному та глобальному бізнес-середовищі // 
Науковий економічний журнал "Актуальні Проблеми Економіки". - 
2018. - № 1 (199). - С. 65-78. 
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Анотація  
У статті обґрунтовано інтегровану звітність як перспективний ін-
струмент комунікації підприємства із зацікавленими користувачами, 
що дозволяє знаходити резерви розвитку економічної, екологічної і 
соціальної складової діяльності підприємства. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98513 

Дата реєстрації авторського права 
 

09.07.2020 

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

 
Цимбалюк Світлана Ярославівна, Морозова Ірина Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Науковий твір "Розвиток "зеленої" економіки в умовах глобалізації: 
проблеми, перспективи" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Цимбалюк С. Я., Морозова І. В. Розвиток "зеленої" 
економіки в умовах глобалізації: проблеми, перспективи // Збірник 
матеріалів ХVI Всеукраїнської науково-практичної конференції. 
Екологія. Наука. Практика. - 2020. - С. 154-181. 

Анотація  

У статті було дано загальне визначення "зеленої" економіки та її 
структури. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98514 

Дата реєстрації авторського права 
 

09.07.2020 

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

 
Ізмайлов Ярослав Олексійович, Єгорова Ірина Геннадіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Науковий твір "Аналіз державно-приватного партнерства в Україні 
та світі" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Ізмайлов Я. О., Єгорова І. Г. Аналіз державно-
приватного партнерства в Україні та світі // Журнал "Бізнес 
Інформ". - 2019. - № 1. - С. 60-67. 

Анотація  

У статті проведено аналіз здійснення державно-приватного партнер-
ства в Україні й інших країнах світу. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98515 

Дата реєстрації авторського права 
 

09.07.2020 

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

 
Дрінь Данііл Олегович 

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) 
 

 
Твір, створений для сценічного показу "Цирковий номер 
оригінального жанру "Light from the dark" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Ця історія нерозділеного кохання з першого погляду. Закоханий - 
загадковий вуличний музикант. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98516 

Дата реєстрації авторського права 
 

09.07.2020 

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

 
Чебанов Костянтин Савелійович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір, похідний твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Книга "Тайны пищевых растений. Растительная еда. Лекарства. 
Косметика" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Книга написана російською мовою. До твору увійшло 555 статей. 
Кожна стаття містить опис окремої харчової рослини: її ботанічну на-
зву, синоніми, опис рослини, поширеність, цікаві факти, хімічний 
склад. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98517 

Дата реєстрації авторського права 
 

09.07.2020 

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

 
Чебанов Костянтин Савелійович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

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

 
Книга "Таємниці харчових рослин. Рослинна їжа. Ліки. Косметика" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Книга написана українською мовою. До твору увійшло 555 статей. 
Кожна стаття містить опис окремої харчової рослини: її ботанічну на-
зву, синоніми, опис рослини, поширеність, цікаві факти, хімічний 
склад.  

 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98518 

Дата реєстрації авторського права 
 

09.07.2020 

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

 
Марін Володимир Миколайович, Чумаченко Валентин Олександро-
вич, Стефогло Олександра Петрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Естрадна пісня "ЗАЛИШИСЬ" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Історія пісні розкриває цінність бути разом та ствердження залиши-
тися один у одного. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98519 

Дата реєстрації авторського права 
 

09.07.2020 

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

 
Дурнєв Олексій Сергійович 

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 "Колекція футболок "Дурнев Смотрит Сториз" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 
 
 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 60, 2020 
 

 70 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98520 

Дата реєстрації авторського права 
 

09.07.2020 

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

 
Атаманюк Володимир 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 "Сайт samsobiadvokat.com" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98521 

Дата реєстрації авторського права 
 

09.07.2020 

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

 
Саракаєва Оксана Іванівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір, складений твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Збірка віршів "Кружева" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98522 

Дата реєстрації авторського права 
 

09.07.2020 

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

 
Ахметов Сергій Альдонгарович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Комп'ютерна програма "CurexExpert" 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98523 

Дата реєстрації авторського права 
 

09.07.2020 

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

 
Гопченко Євген Дмитрович, Романчук Марина Євгенівна, Овчарук 
Валерія Анатоліївна, Бурлуцька Марія Едуардівна, Бояринцев Єв-
ген Львович, Мирза Катерина Леонідівна, Гопцій Марина Володи-
мирівна, Тодорова Олена Іванівна, Докус Ангеліна Олександрівна,  
Кічук Наталія Сергіївна, Іващенко Світлана Вікторівна, Кущенко Лі-
лія Вікторівна, Погорелова Марина Полікарпівна, Шакірзанова Жан-
нетта Рашидівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
Одеський державний екологічний університет 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Науковий твір "Звіт про науково-дослідну роботу "Регіональні 
наукові дослідження в області гідрологічних розрахунків і прогнозів 
водного режиму річок і водойм України. Теоретичне обґрунтування 
розрахункових і прогностичних методик гідрологічного та 
гідрохімічного режиму річок і водойм (проміжний)" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Здійснено аналітичний огляд та теоретично обґрунтовано регіональні 
розрахункові і прогностичні методики гідрологічного (максимальний, 
мінімальний, річний) та гідрохімічного режимів рівнинних і гірських 
річок на основі світового досвіду з питань математичного моделю-
вання процесів стоку річок. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98524 

Дата реєстрації авторського права 
 

09.07.2020 

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

 
Пасько Ігор Володимирович, Сай Валерій Миколайович, Щенякін 
Олег Володимирович, Сергієв Сергій Віталійович, Сай Світлана 
Михайлівна, Столяренко Микола Петрович, Науменко Ігор 
Вікторович, Лазня Олексій Олексійович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір, ілюстрація 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Науковий твір "Визначення показників оцінювання ефективності 
функціонування автоматизованої системи управління артилерії 
механізованої бригади" 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 60, 2020 
 

 72 

Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Показано визначення системи часткових і узагальнених показників, 
за якими доцільно оцінювати ефективність функціонування 
автоматизованої системи управління артилерії механізованої бригади 
під час підготовки та ведення бойових дій. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98525 

Дата реєстрації авторського права 
 

09.07.2020 

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

 
FAINAKOROLEVA (псевдонім) 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Пісня "Спать дядя, спать" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98526 

Дата реєстрації авторського права 
 

09.07.2020 

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

 
Білявська Олександра Дмитрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Комп'ютерна програма "Оnline операціоналізована психодинамічна 
діагностика OPD2" ("OPD2") 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Комп'ютерна програма призначена для проведення 
операціоналізованної психодинамічної діагности. Складовими части-
нами комп'ютерної програми є: віртуальний кабінет психолога, 5 
осей, моніторинг змін фокуса.  

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98527 

Дата реєстрації авторського права 09.07.2020 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Канцедал Наталія Анатоліївна, Пономаренко Оксана Григорівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Науковий твір "Наукове обґрунтування складових облікової 
політики щодо дебіторської заборгованості" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Здійснено наукове обґрунтування складових облікової політики щодо 
дебіторської заборгованості з метою подальшої генерації релевантно-
го змісту регламентних документів на рівні держави та окремого 
підприємства. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98528 

Дата реєстрації авторського права 
 

09.07.2020 

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

 
Канцедал Наталія Анатоліївна, Пономаренко Оксана Григорівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Науковий твір "Обґрунтування взаємозв'язку теорії і практики бух-
галтерського обліку: інституційний підхід" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

В науковому творі розкрито особливості комплексної взаємодії нау-
ково-професійного і практично-професійного середовища бухгал-
терського обліку, що сприятиме підсиленню ролі і значення причет-
них до нього інститутів та успішній адаптації бухгалтера до вимог 
сучасності. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98529 

Дата реєстрації авторського права 
 

09.07.2020 

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

 
Канцедал Наталія Анатоліївна, Пономаренко Оксана Григорівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

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

 
Науковий твір "Організаційно-методичні особливості документуван-
ня на обліку об'єктів інноваційного походження" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

В науковому творі розглянуто багатоваріантність понятійної бази 
об'єктів інноваційного походження з метою їх ідентифікації в системі 
бухгалтерського обліку господарюючих суб'єктів. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98530 

Дата реєстрації авторського права 
 

09.07.2020 

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

 
Чутова Наталія Павлівна, Чутова Дар'я Олегівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру "Навчально-
методичний комплекс  з соціально-економічних дисциплін - онлайн 
для студентів ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Даний Літературний письмовий твір наукового характеру присвяче-
ний наступним соціально-економічним дисциплінам: "Основи право-
знавства", "Основи економічної теорії", "Громадянська освіта", 
"Основи філософських знань", "Культурологія", "Соціологія", для 
самостійної позааудиторної роботи студентів. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98531 

Дата реєстрації авторського права 
 

09.07.2020 

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

 
Канцедал Наталія Анатоліївна, Пономаренко Оксана Григорівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Науковий твір "Впровадження інтерактивних моделей навчальних 
занять: інтеграція наукової творчості та професійних компетенцій" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

У науковому творі розкрито авторські підходи щодо залучення 
студентів до наукової діяльності та підсилення заказів запобігання 
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створенню неякісного та неоригінального наукового продукту з озна-
ками "псевдо-новизни". 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98532 

Дата реєстрації авторського права 
 

09.07.2020 

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

 
Канцедал Наталія Анатоліївна, Пономаренко Оксана Григорівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Науковий твір "Дискусійні аспекти інтеграції наукових підходів щодо 
обліку біологічних активів у практику діяльності господарюючих 
суб'єктів" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
В науковому творі розглянуто основні аспекти деталізації окремих 
положень облікової політики сільськогосподарських підприємств, 
пов'язані з застосуванням П (С) БО ЗО "Біологічні активи".  

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98533 

Дата реєстрації авторського права 
 

09.07.2020 

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

 
Чутова Наталія Павлівна, Чутова Дар'я Олегівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Комп'ютерна програма "Освітній портал "Гуманістика" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Дана програма призначена для захисту інформації стосовно навчаль-
но-методичного комплексу з соціально-економічних дисциплін - он-
лайн для студентів ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98534 

Дата реєстрації авторського права 
 

09.07.2020 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Бойченко Альона Дмитрівна, Гончарь Маргарита Олександрівна, 
Мацієвська Наталія Костянтинівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
Харківський національний медичний університет 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Науковий твір "Алгоритм діагностики та моніторинг новонародже-
них з тахіаритмією" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Алгоритм можна розглядати як корисний інструмент для лікарів 
сімейної медицини, педіатрів та неонатологів під час обстеження  
новонароджених з тахіаритмією. Визначення типу тахіаритмії допо-
може мінімізувати маршрут пацієнта до вузьких спеціалістів, що доз-
волить покращити діагностику пароксизмальної тахікардії, провести 
своєчасну госпіталізацію та покращити моніторинг загрозливих 
станів. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98535 

Дата реєстрації авторського права 
 

09.07.2020 

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

 
Бойченко Альона Дмитрівна, Гончарь Маргарита Олександрівна, 
Мацієвська Наталія Костянтинівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
Харківський національний медичний університет 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Науковий твір "Карта огляду новонародженого в пологовому будин-
ку (перинатальному центрі) з метою виявлення патології серцево-
судинної системи у ранній неонатальний період" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Карту можна розглядати як корисний інструмент для лікарів 
клініцистів під час проведення огляду новонародженої дитини з ме-
тою своєчасного виявлення серцево-судинної патології у ранній не-
онатальний період. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98536 

Дата реєстрації авторського права 
 

09.07.2020 

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

 
Бойченко Альона Дмитрівна, Гончарь Маргарита Олександрівна, 
Іщенко Тетяна Борисівна, Бужинська Надія Романівна 
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Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
Харківський національний медичний університет 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Науковий твір "Алгоритм диференційної діагностики анемій у дітей" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Отриманий алгоритм можна розглядати як корисний інструмент для 
лікарів сімейної медицини, педіатрів та неонатологів під час виявлення 
пацієнтів з клінічними ознаками анемії та зміненими показниками 
рівня гемоглобіну, ретикулоцитів та тромбоцитів. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98537 

Дата реєстрації авторського права 
 

09.07.2020 

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

 
Птиця Наталія Василівна, Ковцур Катерина Григорівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

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 "КРИТЕРІЙ ДОЦІЛЬНОСТІ 
ВВЕДЕННЯ ОБ'ЄКТІВ ТОРГІВЕЛЬНОЇ МЕРЕЖІ НА ОСНОВІ 
ПАРАМЕТРІВ СИСТЕМИ ДОСТАВКИ" 

  

Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Розглядаються особливості доставки вантажів у роздрібну 
торгівельну мережу. В роботі наведене обґрунтування критерію вве-
дення нових об'єктів торговельної мережі, який являє собою частку 
витрат на транспортування в доходній частині. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98538 

Дата реєстрації авторського права 
 

09.07.2020 

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

 
Деділова Тетяна Вікторівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Твір науково-практичного характеру "Перехід дорожнього господар-
ства на ринкові методи господарювання при дотриманні екологічної 
безпеки" 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
У дослідженні визначено роль еколого-економічної безпеки в системі 
стратегії розвитку дорожнього господарства України в контексті 
реалізації процесу поліпшення стану довкілля в цілому. Акцентовано 
увагу на значенні автоматизованої системи моніторингу за станом 
доріг та фінансуванні охорони природного довкілля в Україні. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98539 

Дата реєстрації авторського права 
 

09.07.2020 

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

 
Березань Олександр Адольфович, Іванова Тетяна Миколаївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір, створений для кіно 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Кіносценарій "СОЛОМЕН" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98540 

Дата реєстрації авторського права 
 

09.07.2020 

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

 
Ніколайчук Григорій Анатолійович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних на-
ук "ПОВНОВАЖЕННЯ ПРОКУРОРА ТА ЇХ РЕАЛІЗАЦІЯ У СУДО-
ВОМУ ПРОВАДЖЕННІ" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98541 

Дата реєстрації авторського права 
 

09.07.2020 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Дергачев Вячеслав Борисович, Богданенко Олександр Борисович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Сценарій фільму "ШВИДКА" (серії 1-30) 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98542 

Дата реєстрації авторського права 
 

09.07.2020 

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

 
Дергачев Вячеслав Борисович, Богданенко Олександр Борисович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Короткий опис серіалу та сценарій (серії 1-8) детективу з елементами 
комедії "СОМІ Х" (із описом персонажів) 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98543 

Дата реєстрації авторського права 
 

09.07.2020 

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

 
Голованенко Євгенія Олександрівна, Дегтярьова Тетяна Олегівна, 
Дядченко Ганна Вікторівна, Коньок Ольга Петрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
Сумський державний університет 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір навчального характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Навчальний посібник "Науковий стиль мовлення для початківців 
(медико-біологічний профіль)" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
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Анотація  
Навчальний посібник призначено для іноземців, які вивчають 
українську мову на початковому етапі. Метою посібника є формуван-
ня умінь і навичок роботи з науковим стилем викладу, науковими 
текстами, а також підготовка до подальшого сприйняття та 
розуміння професійного мовлення на подальших етапах навчання в 
закладах вищої освіти. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98544 

Дата реєстрації авторського права 
 

09.07.2020 

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

 
Герасимчук Тимофій Максимович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Музичний твір без тексту 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Музичний твір "Attention!" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98545 

Дата реєстрації авторського права 
 

09.07.2020 

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

 
Дроздов Дмитро Вікторович, Шматенко Олександр Петрович, Рижов 
Олексій Анатолійович, Білоус Марія Вікторівна, Галан Олександр 
Валентинович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Стаття "Сучасна термінологія у військово-фармацевтичній логістиці 
України" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Білоус М. В., Шматенко О. П., Рижов О. А., Галан О. В., 
Дроздов Д. В. Сучасна термінологія у військово-фармацевтичній 
логістиці України // Військова медицина України. - 2018. - № 3, Т. 18. - 
С. 82-85. 

Анотація  
В статті встановлена необхідність у формуванні понятійного апарату 
української військово-фармацевтичної логістики. Проведено визна-
чення базових термінів та понять, які формують теоретичну основу і 
служать фундаментом для подальших логістичних досліджень у вій-
ськовій фармації, відповідно до міжнародних норм і вимог. Також за-
пропоновано сучасне визначення терміна військово-фармацевтичної 
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логістики як наукового напряму у військовій фармації на сучасному 
етапі реформування та розвитку медичної служби Збройних сил 
України. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98546 

Дата реєстрації авторського права 
 

09.07.2020 

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

 
Дроздов Дмитро Вікторович, Шматенко Олександр Петрович, Рижов 
Олексій Анатолійович, Трохимчук Віктор Васильович, Білоус Марія 
Вікторівна, Галан Олександр Валентинович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Стаття "Концептуальні аспекти управління розподілом медичного 
майна з позиції військово-фармацевтичної логістики" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Одним з основних напрямків логістичного забезпечення Збройних 
сил України (далі ЗС України) є медичне забезпечення. Функція ме-
дичного забезпечення ЗС України реалізується відповідно до Воєнно-
медичної доктрини України, метою якої є збереження життя і 
здоров'я військовослужбовців. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98547 

Дата реєстрації авторського права 
 

09.07.2020 

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

 
Дроздов Дмитро Вікторович, Шматенко Олександр Петрович, Тро-
химчук Віктор Васильович, Білоус Марія Вікторівна, Галан Олек-
сандр Валентинович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Стаття "Актуальні питання складської логістики, як складової час-
тини військово-фармацевтичної логістики, в сучасних умовах ство-
рення єдиної системи логістичного забезпечення Збройних сил 
України" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Шматенко О. П., Трохимчук В. В., Галан О. В., 
Білоус М. В., Дроздов Д. В. Актуальні питання складської логістики, 
як складової частини військово-фармацевтичної логістики, в сучас-
них умовах створення єдиної системи логістичного забезпечення 
Збройних сил України // Військова медицина України. - 2019. - № 1,  
Т. 19. - С. 103-107. 
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Анотація  
Питання складської логістики - складової частини військово-
фармацевтичної логістики, яка є одним з важливіших та основних 
компонентів сучасної системи логістичного забезпечення Збройних 
сил України, є актуальними та потребують ретельного вивчення. В 
статті вивчені особливості складської логістики, проведено 
обґрунтування пропозицій щодо більш ефективного підходу до пла-
нування, організації та проведення реформи у системі складської 
логістики Збройних сил України в умовах створення єдиної системи 
логістичого забезпечення військ (сил). 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98548 

Дата реєстрації авторського права 
 

09.07.2020 

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

 
Шматенко Олександр Петрович, Рижов Олексій Анатолійович, 
Білоус Марія Вікторівна, Галан Олександр Валентинович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Стаття "Медичне забезпечення військ у інтегрованій інформаційній 
мережі логістичного забезпечення Збройних сил України" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Одним з важливих завдань, що стоять перед медичною службою ЗС 
України, згідно з Основними положеннями логістичного забезпечення 
ЗС України, є створення єдиної ефективної системи управління ре-
сурсним забезпеченням. Дієвість такої системи визначається якістю 
та достовірністю інформації, яка використовується для управління 
потоковими процесами. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98549 

Дата реєстрації авторського права 
 

09.07.2020 

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

 
Дроздов Дмитро Вікторович, Шматенко Олександр Петрович, Тро-
химчук Віктор Васильович, Білоус Марія Вікторівна  

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Стаття "Дослідження сучасного стану логістичних процесів у закла-
дах та підрозділах медичного постачання Збройних сил України" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Білоус М. В., Дроздов Д. В., Шматенко О. П., Тро-
химчук В. В. Дослідження сучасного стану логістичних процесів у за-
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кладах та підрозділах медичного постачання Збройних сил України // 
Здоров'я суспільства. - 2019. - № 6, Т. 8. - С. 244-249. 

Анотація  

Відповідно до оборонної реформи ЗС України назріли істотні зміни в 
організаційній та управлінській роботі медичної служби. Тому дуже 
важливо дослідити сучасний стан логістичного процесу у закладах та 
підрозділах медичного постачання ЗС України, аналіз показників, які 
впливають на потокові процеси з метою запобігання впливу негатив-
них факторів на своєчасність та повноту обсягу медичного постачан-
ня. Для цього необхідно враховувати емпіричний досвід фахівців 
(експертів) з організації медичного забезпечення та постачання ЗС 
України. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98550 

Дата реєстрації авторського права 
 

09.07.2020 

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

 
Шматенко Олександр Петрович, Рижов Олексій Анатолійович, 
Білоус Марія Вікторівна, Приходько 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 "Система медичного постачання Збройних сил України: фо-
кус на інтеграцію" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Система медичного постачання ЗС України об'єднує процеси визна-
чення потреби, закупівлі, транспортування, зберігання, обліку, 
розподілу, нормування, підтримки якісного технічного стану, видачі 
та списання медичного майна, як у мирний час, так і в особливий 
період, за територіальним принципом. Станом на сьогодні, система 
медичного постачання ЗС України знаходиться на новому етапі свого 
еволюційного розвитку - інтеграції у єдину ефективну систему 
логістичного забезпечення ЗС України, яка побудована відповідно до 
норм та стандартів НАТО. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98551 

Дата реєстрації авторського права 
 

09.07.2020 

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

 
Дроздов Дмитро Вікторович, Шматенко Олександр Петрович, Білоус 
Марія Вікторівна, Галан Олександр Валентинович, Вороненко Дмит-
ро Володимирович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

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

 
Навчальний посібник "Військово-фармацевтична логістика" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Військово-фармацевтична логістика : навчальний 
посібник / О. П. Шматенко, М. В. Білоус, О. В. Галан та ін. / за заг. ред. 
проф. Шматенка О. П. - Київ : "Видавництво Людмила", 2019. - 146 с. 

Анотація  
Навчальний посібник присвячений одній з найбільш актуальних 
проблем військової фармації, що постає перед медичною службою 
Збройних сил України, - оптимальному управлінню матеріальними 
(медична техніка та майно) та супутніми їм потоками при здійсненні 
логістичного забезпечення Збройних сил України. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98552 

Дата реєстрації авторського права 
 

10.07.2020 

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

 
Царькова Ольга Вікторівна, Варіна Ганна Борисівна, Прокоф'єва 
Олеся 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) 
 

 
Письмовий твір "Порушення психофізичного розвитку дітей з особ-
ливими освітніми потребами: нозологія, психолого-педагогічний кон-
текст (науково-практичні рекомендації)" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98553 

Дата реєстрації авторського права 
 

10.07.2020 

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

 
Степова Олена Валеріївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Навчальний посібник "Техноекологія" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Техноекологія : навчальний посібник. - Полтава : 
Видання ПолтНТУ, 2015. - 187 с. 
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Анотація  
У посібнику розглядаються аспекти технологій виробництва 
найважливіших галузей народного господарства та їх вплив на стан 
навколишнього природного середовища. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98554 

Дата реєстрації авторського права 
 

10.07.2020 

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

 
Комеліна Ольга Володимирівна, 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 "Оптимізація організаційної структури управління 
інноваційним розвитком регіонів" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Комеліна О. В., Христенко О. В. Оптимізація 
організаційної структури управління інноваційним розвитком 
регіонів // Вісник Маріупольського державного університету. Серія: 
Економіка. - 2013. - Випуск 5. - С. 7-13. 

Анотація  

 
 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98555 

Дата реєстрації авторського права 
 

10.07.2020 

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

 
Руденко Дмитро Васильович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
Українська інженерно-педагогічна академія 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Літературний твір наукового характеру "Фізика: методичні вказівки 
до проведення лабораторних занять для здобувачів вищої освіти 
освітнього ступеня "бакалавр" денної та заочної форм здобуття 
освіти всіх спеціальностей" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

В методичних вказівках розглянуті питання розділів курсу загальної 
фізики. Матеріал методичних вказівок відповідає типовим програ-
мам з фізики для здобувачів вищої освіти інженерних та інженерно-
педагогічних спеціальностей. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98556 

Дата реєстрації авторського права 
 

10.07.2020 

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

 
Наумов Дмитро Олександрович, Боровок Тарас 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) 
 

 
Сценарій повнометражного художнього фільму "ІНВЕСТОРИ" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Для створення кіностудії в Києві до України прибувають двоє китай-
ських інвесторів, котрих в аеропорті плутають з двома китайськими 
кухарями, які їдуть в Карпати на гастротур. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98557 

Дата реєстрації авторського права 
 

10.07.2020 

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

 
Наумов Дмитро Олександрович, Боровок Тарас 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) 
 

 
Сценарій повнометражного художнього фільму "ПЕРСИКИ" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Для реставрації картини Малевича "Чорний квадрат" до України за-
прошують двох іранських спеціалістів, але шахраї втягують їх у ви-
крадення картини. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98558 

Дата реєстрації авторського права 
 

10.07.2020 

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 
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Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Пісня "Пара Кроссовок" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98559 

Дата реєстрації авторського права 
 

10.07.2020 

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

 
Колпакова Юлія В'чеславівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Посібник "Авторський курс по изучению немецкого языка от 0-А2" 
("Курс по изучению немецкого языка от 0-А2") 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98560 

Дата реєстрації авторського права 
 

10.07.2020 

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

 
Назаришин Володимир Анатолійович 

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 "Тебя люблю" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98561 

Дата реєстрації авторського права 
 

10.07.2020 

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

 
Назаришин Володимир Анатолійович 
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Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір (поезія) 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Текст пісні "Верный друг" 

  

Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98562 

Дата реєстрації авторського права 
 

10.07.2020 

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

 
Назаришин Володимир Анатолійович 

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 "Отпуск" 

  

Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98563 

Дата реєстрації авторського права 
 

10.07.2020 

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

 
Кіянюк Олександр Іванович, Гладь Іван Васильович, Николин Петро 
Михайлович, Николин Уляна Михайлівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Літературний твір "Методи контролю енергоефективності 
електропривідних насосних агрегатів" 

  

Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Наведені результати експериментальних досліджень параметрів 
електропривідних насосних агрегатів. В середовищі проектування 
віртуальних приладів LabVIEW створено підпрограму обчислення 
складових потужності електричного кола змінного струму з 
нелінійним навантаженням. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98564 

Дата реєстрації авторського права 
 

10.07.2020 

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

 
Петровський Олександр Миколайович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Стаття "Знезараження повітря в приміщеннях за допомогою фізико-
хімічних факторів впливу" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Запропоновано електрофізичну модель роботи ультрафіолетового 
іонновітрового озонатора-знезаражувача повітря, яка враховує про-
цеси створення електричного вітру, негативних аероіонів, озону, зне-
зараження за допомогою розпилення рідин, що може застосовуватися 
при проектуванні відповідного обладнання. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98565 

Дата реєстрації авторського права 
 

10.07.2020 

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

 
Оліфіренко Лілія Дмитрівна, Коваль Крістіна Павлівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Стаття "Індикатори забезпечення сталого розвитку регіонів 
України" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Упорядкування індикаторів рівномірності та ризиків розвитку 
регіонів України дозволяє діагностувати тенденції сталості, змін  або 
їх зародження в економічних та соціальних детермінантах, 
актуалізувати потреби у вирівнюванні пропорцій, корегування нега-
тивних, інтенсифікації позитивних тенденцій розвитку щодо зростан-
ня добробуту населення. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98566 

Дата реєстрації авторського права 
 

10.07.2020 

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

 
Черненко Варвара Петрівна, Білоус Руслана Миколаївна 
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Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Навчальний посібник "Практикум з математичної статистики в 
психології. Приклади у системі SPSS. Частина 1" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Практикум з математичної статистики в психології. 
Приклади у системі SPSS. Частина 1 : навч. посіб. / Білоус Р. М., Чер-
ненко В. П. - Кременчук : ПП Щербатих О. В., 2020. - 118 с. 

Анотація  
У навчальному посібнику "Практикум з математичної статистики в 
психології. Приклади у системі SPSS. Частина 1" розглядаються 
принципи пошуку і вибору методів математичної обробки статистич-
них даних щодо психологічних досліджень. Навчальний поібник 
містить приклади розв'язання психологічних задач у системі SPSS.  

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98567 

Дата реєстрації авторського права 
 

10.07.2020 

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

 
Апалат Ганна Павлівна, Максимова Ольга Павлівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Наукова стаття "Теоретичні та методичні засади формування 
дисциплінованості студентів для підвищення ефективності фахової 
підготовки" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Максимова О. П., Апалат Г. П., Теоретичні та 
методичні засади формування дисциплінованості студентів для 
підвищення ефективності фахової підготовки // Науковий вісник 
льотної академії. Серія : Педагогічні науки. - 2019. - Випуск 6. - С. 15-21. 

Анотація  
 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98568 

Дата реєстрації авторського права 
 

10.07.2020 

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

 
Апалат Ганна Павлівна, Максимова Ольга 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) 
 

 
Наукова стаття "Комунікативні стратегії та тактики у навчанні 
діалогічного мовлення" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Максимова О. П., Апалат Г. П. Комунікативні 
стратегії та тактики у навчанні діалогічного мовлення // Наукові за-
писки. Серія: Філологічні науки. - 2019. - Випуск 175. - С. 789-794. 

Анотація  

 
 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98569 

Дата реєстрації авторського права 
 

10.07.2020 

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

 
Ізмайлов Ярослав Олексійович, Єгорова Ірина Геннадіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Науковий твір "Accounting and economic analysis in conditions of digi-
talization and globalization of public relations" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Ізмайлов Я. О., Єгорова І. Г. Accounting and economic 
analysis in conditions of digitalization and globalization of public relations  
// Ekonomika, inovativa uznemejdarbiba un sabiedribas parvaldiba. - 
2019. - С. 203-214. 

Анотація  

 
 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98570 

Дата реєстрації авторського права 
 

10.07.2020 

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

 
Джус Павлина Петрівна, Дєдова Людмила Олексіївна 

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 наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Літературний письмовий твір науково-освітнього характеру 
"Інноваційна технологія виробництва комбінованої екологічно 
безпечної м'ясо-кісткової кормової добавки" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Викладено теоретичні основи розроблення інноваційної технології 
виробництва комбінованої екологічно безпечної м'ясо-кісткової 
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кормової добавки сухим способом з використанням в технологічній 
лінії дискової сушарки. Одержані результати спрямовані на удоско-
налення вітчизняних технологій переробки нехарчових відходів 
продукції птахівництва на високопротеїнові кормові добавки. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98571 

Дата реєстрації авторського права 
 

10.07.2020 

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

 
Літвінов Дмитро Олександрович, Федченко Олексій Петрович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕСОММ СО" 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Комп'ютерна програма "Автоматизована система обліку земельних 
ділянок "Земля" ("Модуль "Земля") 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98572 

Дата реєстрації авторського права 
 

10.07.2020 

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

 
Перепелиця Анна Василівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір, створений для кіно 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Трітмент документального фільму "Пост-ефекти" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Електронний музикант вирішує покласти край бездумному викидан-
ню пластику на київських рейвових вечірках. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98573 

Дата реєстрації авторського права 
 

10.07.2020 

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

 
Огнєв Віктор Андрійович, Мельниченко Олександр Анатолійович, 
Маракушин Дмитро Ігорович, Ісаєва Інна Миколаївна 
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Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
Харківський національний медичний університет 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Науковий твір "Практичні рекомендації щодо покращення адаптації 
студентів до мультинаціонального середовища університету" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Практичні рекомендації є інструментом адаптації студентів до нових 
умов життєдіяльності під час навчання в університетах. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98574 

Дата реєстрації авторського права 
 

10.07.2020 

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

 
Христова Тетяна Євгенівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Наукова стаття "Комплексний підхід до фізичної терапії студентів з 
бронхітом" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Охарактеризовано методику фізичної терапії студентів закладів 
вищої освіти з хронічним бронхітом, яка базується на застосуванні 
циклічних навантажень підвищеної інтенсивності. Застосування цієї 
програми забезпечило достовірне поліпшення фізичної 
підготовленості юнаків. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98575 

Дата реєстрації авторського права 
 

10.07.2020 

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

 
Бобровська Анна Сергіївна, Максимилюк Олександр Валерійович, 
Ткачук Ілля Володимирович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір (поезія) 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Текст до пісні "Ответь мне" 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Твір розрахований на широке коло публіки. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98576 

Дата реєстрації авторського права 
 

10.07.2020 

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

 
Бобровська Анна Сергіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Музичний твір без тексту 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Музичний твір "Ответь мне" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Твір розрахований на широке коло публіки. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98577 

Дата реєстрації авторського права 
 

10.07.2020 

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

 
Гудзь Віктор Васильович, Карвасовська  Олена Володимирівна, Сит-
ник Олександер Миколайович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Навчальний посібник "Довідник історичних термінів" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: В. В. Гудзь. Довідник історичних термінів / В. В. 
Гудзь, О. В. Карвасовська, О. М. Ситник. - Харків : Видавництво 
"Лідер", 2019. - 128 с. 

Анотація  
Навчальний посібник базується на сучасному рівні історичних та 
суспільно-правових знань і досягнень як вітчизняної, так і світової  
історичної науки, містить роз'яснення термінів та понять, які 
найчастіше вживаються для характеристики історичних явищ, 
процесів, подій. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98578 

Дата реєстрації авторського права 
 

10.07.2020 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Ткач Марина Валеріївна, Гостіщева Наталя Олексіївна, Зіненко На-
таля Володимирівна, Харченко Тетяна Іванівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Навчальний посібник "Методичні рекомендації з домашнього читан-
ня "Erskine Caldwell. Short Stories" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Методичні рекомендації з домашнього читання "Er-
skine Caldwell. Short Stories" // Укладачі: Н. В. Зіненко, М. В. Ткач, Н. 
О. Гостіщева, Т. І. Харченко. - Мелітополь : МДПУ імені Б. Хмель-
ницького, 2019. - 61 с. 

Анотація  

Методичні рекомендації з домашнього читання включають сім 
оповідань американського письменника ХХ століття Ерскіна Кол-
двела (1903-1987), кожне з яких супроводжується лексико-
граматичними вправами і завданнями. Автори роблять акцент на 
заохоченні студентів до висловлювання особистого ставлення до про-
блематики оповідань, їх героїв. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98579 

Дата реєстрації авторського права 
 

10.07.2020 

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

 
Котова Ліна Миколаївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Наукова стаття "Вплив емоціогенних умов на надійність виконання 
музичних творів майбутніми вчителями мистецтва" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
У статті представлено хід і наслідки експериментальної перевірки 
впливу надмірного хвилювання на надійність виконання музичних 
творів майбутніми вчителями в процесі їх гри перед публікою.  
Обґрунтовано критерії оцінки високого, середнього, низького та дуже 
низького рівня виконавської надійності. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98580 

Дата реєстрації авторського права 
 

10.07.2020 

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

 
Пономарьов Олексій Михайлович 
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Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Музичний твір без тексту 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Музичний твір "Доле, де ти" 

  

Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Моя пісня на вірш Т. Г. Шевченка. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98581 

Дата реєстрації авторського права 
 

10.07.2020 

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 повнометражного фільму "Здрастуй, Йєтті, Новий рік!" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
У новорічну ніч у карпатських горах Драгобрат зникає туристка, яка 
приїхала з друзями на новорічні канікули. Хто винний у її зникненні - 
небезпечний Йєтті чи випадковий ритуал, який студенти скоїли жар-
тома? Та головне, як повернути дівчину? 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98582 

Дата реєстрації авторського права 
 

10.07.2020 

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

 
Смілянська Олександра Петрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір, створений для кіно 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Сценарій повнометражного фільму "Діти Валумбе" 

  

Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Шкіпер українського вантажного судна опиняється у центрі гро-
мадського протистояння в вигаданій африканській країні. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98583 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.07.2020 

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

 
Чорна Альона Віталіївна, Чорний Віталій Васильович, Чорна Люд-
мила Степанівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Комп'ютерна програма "Електронний підручник "Трактори" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Комп'ютерна програма призначена для надання доступу студентам до 
навчального матеріалу з дисципліни циклу професійної підготовки. 
Меню головного вікна комп'ютерної програми має такі 
функціональні кнопки керування програмою: "Закладки", "Зміст", 
"Звук", "Мініатюра", "Друк", "Повноекраний режим" та "Перехід 
по сторінках". 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98584 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.07.2020 

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

 
Чорна Альона Віталіївна, Криворучко Наталя Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Комп'ютерна програма "Автоматизоване робоче місце медичної сест-
ри загальноосвітньої школи" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Комп'ютерна програма призначена для допомоги медичній сестрі в 
школі вести медичну обліково-звітну документацію, зберігати резуль-
тати медичних оглядів з рекомендаціями лікарів-фахівців учнями та 
співробітниками школи, вести облік учнів, які потребують повторних 
медичних оглядів та лікування, вести графік відвідування школярами 
лікарів-фахівців лікувальних установ, планувати графік проведення  
профілактичних оглядів учнів після канікул та інших випадків 
тривалої відсутності на заняттях, контролювати графік проведення 
профілактичних щеплень, вести облік хворих учнів, контролювати 
позанавчальні додаткові заняття в групах подовженого дня. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98585 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.07.2020 

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

 
Христова Тетяна Євгенівна, Ребар Інесса Василівна, Старостенко 
Владислав Олександрович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Наукова стаття "Педагогічні умови підвищення рівня професійної 
компетентності вчителя фізичної культури" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
На основі структурно-логічного аналізу літератури та узагальнення 
власного досвіду охарактеризовано педагогічні умови, які спрямовані 
на підвищення рівня професійної компетентності вчителя фізичної 
культури у системі післядипломної педагогічної освіти. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98586 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.07.2020 

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 "Положен-
ня проведення змагань футбольного турніру "Кубок російських сел. 
Півдня Одеської області" ("Футбольний турнір "Кубок російських 
сел. Півдня Одеської області") 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Відповідне Положення проведення змагань футбольного турніру "Ку-
бок російських сел. Півдня Одеської області" було розроблено 
відповідно до потреб збереження великого футболу на селі та реалій 
розвитку великого футболу в російських селах Півдня Одеської 
області. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98587 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.07.2020 

  



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 60, 2020 
 

 99 

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

 
Кутіков Дамір Олександрович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру "Тест 
комп'ютеризованої психометричної оцінки "Simple Action Speed Test 
(SAST)" ("SAST") 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Тест комп'ютеризованої психометричної оцінки SAST складається з 
оригінального модульного набору. У складі тестових наборів SAST 
дозволяє відокремити показники швидкості реакції та її моторного 
компонента від психометричних показників інших когнітивних 
функцій, визначати рівень когнітивної втомлюваності. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98588 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.07.2020 

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

 
Кутіков Олександр Євгенович, Кутіков Дамір Олександрович, 
Нікішкова Ірина Миколаївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру "Тест 
нейрокогнітивної оцінки "Choice of Inappropriate Card Test (ChICT)" 
("ChICT") 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Тест нейрокогнітивної оцінки "ChICT" складається з оригінального 
модульного набору. Додатково "ChICT" дозволяє виконати психо-
метричну оцінку уваги, швидкості обробки інформації, робочої 
пам'яті, виконавчих функцій. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98589 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.07.2020 

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

 
Кутіков Олександр Євгенович, Кутіков Дамір Олександрович, 
Нікішкова Ірина Миколаївна 

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

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру "Тест 
нейрокогнітивної оцінки "Tract-Copy-Recreate Test" ("TraCoRecT") 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Тест нейрокогнітивної оцінки "TraCoRecT" складається з 
оригінального модульного набору. "TraCoRecT" дозволяє оцінити 
навченість, абстрактне мислення, візуально-просторову та моторну 
робочу пам'ять. Додатково "TraCoRecT" оцінює показники уваги, 
моторного виконання, рівня візуально-просторових та виконавчих 
функцій. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98590 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.07.2020 

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

 
Кутіков Олександр Євгенович, Кутіков Дамір Олександрович, 
Нікішкова Ірина Миколаївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру "Тест 
нейрокогнітивної оцінки "Direct and Inverse Conversion Test (DICT)" 
("DICT") 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Тест нейрокогнітивної оцінки "DICT" складається з оригінального 
модульного набору. "DICT" дозволяє оцінити стан уваги, швидкість 
обробки інформації, когнітивну гнучкість та здатність до перемикан-
ня. Додатково "DICT" оцінює показники візуально-просторового 
сприйняття, випадкового навчання. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98591 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.07.2020 

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 "Судоходство Shipping Magazine" 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98592 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.07.2020 

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

 
Онищенко Володимир Олександрович, Винников Юрій Леонідович, 
Зоценко Микола Леонідович, Харченко Максим Олександрович, 
Ларцева Ірина Ігорівна, Бредун Віктор Іванович, Нестеренко 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) 
 

 
Монографія "Ефективні конструктивно-технологічні рішення 
об'єктів зберігання нафти і нафтопродуктів у складних інженерно-
геологічних умовах" 

  

Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
У монографії проаналізовано сучасний стан питання безпеки та при-
чини відмов резервуарів вертикальних сталевих. Обґрунтовано 
оптимальні типи фундаментів для різних резервуарів для різних 
складних інженерно-геологічних умов України. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98593 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.07.2020 

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) 
 

 
 Розділ колективної монографії "Формування регіональної 
інноваційної інфраструктури як напрям реалізації інноваційної 
політики" 

  

Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Христенко О. В. Формування регіональної 
інноваційної інфраструктури як напрям реалізації інноваційної 
політики // Стратегічне управління національним економічним роз-
витком : монографія : у 2 т. / За заг. ред. О. В. Кендюхова. - Донецьк : 
"ДВНЗ" ДонНТУ, 2013. - Т. 1. - С. 248-254. 

Анотація  
 

 
 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 60, 2020 
 

 102 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98594 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.07.2020 

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

 
Максимова Ольга Павлівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Наукова стаття "Інноваційні методи навчання професійної іноземної 
мови у немовних ВНЗ" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Максимова О. П. Інноваційні методи навчання 
професійної іноземної мови у немовних ВНЗ // Наукові записки. 
Серія: Філологічні науки. - 2018. - Випуск 165. - С. 535-538. 

Анотація  
 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98595 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.07.2020 

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

 
Максимова Ольга Павлівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Дисертація "Підготовка майбутніх економістів до аналітичної 
діяльності у процесі вивчення дисциплін соціально-гуманітарного 
циклу" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98596 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.07.2020 

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

 
Максимова Ольга Павлівна, Апалат Анна 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) 
 

 
Наукова стаття "Ефективність використання відеоматеріалів на 
уроці англійської мови в старшій школі" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98597 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.07.2020 

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

 
Сєров Микола Вікторович, Скафенко Михайло Сергійович, Мона-
стирський Олег 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 "Smiddle Contact Manager v.3.0" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98598 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.07.2020 

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

 
Сєров Микола Вікторович, Скафенко Михайло Сергійович, Мона-
стирський Олег 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 "Smiddle Manager v.3.0" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98599 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.07.2020 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Замченко Сергій Володимирович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Пісня "Зачаруй" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98600 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.07.2020 

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

 
Семендяй Михайло Михайлович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Похідний твір, складений твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Збірник аранжування народних пісень "Повернення" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98601 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.07.2020 

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

 
Щербачов Михайло Родіонович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Комп'ютерна програма "Livepage (livepage.pro)" ("Livepage") 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98602 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.07.2020 

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

 
Єрмілова Наталія Василівна, Кислиця Світлана Григорівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Навчальний посібник "Навчальний посібник до самостійного вив-
чення курсу "Основи метрології і електричних вимірювань" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Єрмілова Н. В. Навчальний посібник до самостійного 
вивчення курсу "Основи метрології і електричних вимірювань" для 
студентів спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка" денної та заочної форм навчання. - Полтава :  
ПолтНТУ, 2017. - 141 с. 

Анотація  

 
 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98603 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.07.2020 

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

 
Міняйленко Інна Валентинівна, Чевганова Віра Яківна, Григор'єва 
Олеся Володимирівна, Хадарцев Олександр Валентинович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Стаття "The effective mechanism for decision-making in business admini-
stration: formation conceptuality, systemic and intersystemic links" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98604 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.07.2020 

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

 
Рєзнік Олег Миколайович, Бондаренко Ольга Сергіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

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

 
Стаття "Кримінально-правова характеристика об'єктивних ознак 
легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Рєзнік О. М., Бондаренко О. С. Кримінально-правова 
характеристика об'єктивних ознак легалізації (відмивання) доходів, 
одержаних злочинним шляхом // Право і суспільство. - 2020. - № 2, Ч. 3. - 
С. 133-139. 

Анотація  

У статті аналізуються питання об'єктивних ознак легалізації 
(відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Одним із 
найбільш поширених та найбільш небезпечних злочинів, 
відповідальність за вчинення якого передбачена VII Розділом 
Кримінального кодексу України, є легалізації (відмивання) доходів, 
одержаних злочинним шляхом. Об'єктивні ознаки легалізації 
(відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, викладені зако-
нодавцем досить чітко. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98605 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.07.2020 

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

 
Тітаренко Юрій Анатолійович 

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) 
 

 
Відеофільм "Постановочный видеорепортаж по адресу г. Киев Вер-
надского 17. кв 2" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Репетиція репортажу щодо подій на бульварі Вернадського 17, м. 
Київ. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98606 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.07.2020 

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

 
Кретов Андрій Іванович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Лтературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Брошура "Навчальна програма дисципліни "Культура та духовно-
релігійні традиції країн світу" 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98607 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.07.2020 

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

 
Кретов Андрій Іванович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Брошура "Навчальна програма дисципліни "Теорія пізнання (для 
бакалаврів)" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98608 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.07.2020 

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

 
Кретов Андрій Іванович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Брошура "Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної 
роботи студентів з дисципліни "Теорія пізнання" (для бакалаврів)" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98609 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.07.2020 

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

 
Кретов Андрій Іванович 

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

 
Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Брошура "Навчальний посібник з курсу "Історія України" для 
студентів - бакалаврів ФТІМ заочної форми навчання (з методични-
ми таблицями, вказівками, завданнями та ілюстративним 
матеріалом)" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Посібник складено відповідно до кількості лекційних та семінарських 
годин для заочного відділення з орієнтацією на узагальнене засвоєння 
матеріалу курсу. Посилання на ілюстративний матеріал знаходяться 
в тексті посібника.  

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98610 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.07.2020 

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

 
Кретов Андрій Іванович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Брошура "Навчальна програма спецкурсу "Митець і суспільство" 
(для бакалаврів)" 

  

Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98611 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.07.2020 

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

 
Кретов Андрій Іванович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Брошура "Навчальна програма спецкурсу "Митець і ринок" (для 
бакалаврів)" 

  

Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98612 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.07.2020 

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

 
Кретов Андрій Іванович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Брошура "Навчальний  посібник з курсу "Філософія" (2-а частина, 
для бакалаврів)" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98613 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.07.2020 

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

 
Кретов Андрій Іванович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Брошура "Тестові завдання з дисципліни "Філософія" (для 
бакалаврів)" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98614 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.07.2020 

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

 
Жук 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) 
 

 
Твір образотворчого мистецтва "Червоне полум'я" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
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Анотація  
Створено оригінальне стилізоване зображення, подібне до тризуба, 
також нагадує літеру "Щ", виконано у червоному кольорі на чорному 
тлі у рамці. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98615 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.07.2020 

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

 
Герман Поліна Юріївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Літературний письмовий твір "КІНОВЕРНІСАЖ" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
План проведення соціального заходу. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98616 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.07.2020 

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

 
Штикало Тетяна Степанівна 

Повне ім'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 "Пушинка" (кішка-геймер)" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
У складі скульптурної групи - лавка, на якій сидить кішка з "план-
шетом". Скульптуру кішки з планшетом виконано у матеріалі 
"штучна бронза" (поліефірна смола з додаванням пудри латуні), ак-
рилова фарба, акрилове скло, електронне наповнювання (діодне 
світло, живлення, датчик руху). 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98617 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.07.2020 

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

 
Штикало Тетяна Степанівна 
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Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Скульптура "Рижик" (улюблений офісний кіт)" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Скульптура "Рижик" - це кіт, який спустивши три лапи, спить на пе-
рилах біля входу до одного з одеських офісів. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98618 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.07.2020 

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

 
Штикало Тетяна Степанівна 

Повне ім'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 "Чилик" (улюблений кіт Немо та талісман Ланжерону)" 

  

Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Скульптура "Чилик" - це кіт, який сидить на підвіконні та мріє про 
свою улюблену рибку, яка зображена неподалік від нього. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98619 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.07.2020 

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

 
Штикало Тетяна Степанівна 

Повне ім'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 "Софа" (кішка з одеським характером та французьким 
шармом)" 

  

Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Скульптура "Софа" - це кішка, яка відпочиває та водночас гріється 
на сонці. На шиї у Софи висить кулон у вигляді Ейфелевої вежі. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98620 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.07.2020 

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

 
Штикало Тетяна Степанівна 

Повне ім'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 "Кіт учений" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
У складі скульптурної групи - кошеня та стопка з 5 підручників 
(Історія, Англійська мова, Інформатика, Математика, Українська 
мова). 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98621 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.07.2020 

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

 
Бойчук Мирослав Васильович 

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 "Збірник етикеток на туа-
летний папір "ЗОЛОТИЙ ОКСАМИТ", "XL", "100 XL", "100 XXL", 
"100 XXXL" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Збірник етикеток на туалетний папір включає в себе етикетки, 
розділені на розділи "XL", "100 XL", "100 XXL", "100 XXXL", в яких 
об'єднуючим елементом є знак для товарів і послуг під назвою 
"ЗОЛОТИЙ ОКСАМИТ". 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98622 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.07.2020 

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

 
Бойчук Мирослав Васильович 

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

 
Твір образотворчого мистецтва, складений твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Збірка творів образотворчого мистецтва "Збірник етикеток на туа-
летний папір "Оксамит", "Tempo", "Золотий оксамит" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Збірник етикеток на туалетний папір включає в себе етикетки, 
розділені на розділи, а саме: "Оксамит", "Tempo", "Золотий 
оксамит". 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98623 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.07.2020 

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

 
Назаренко Олег Аскольдович, Полєтаєв Генадій Степанович, Войтік 
Тетяна Геннадіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру, похідний твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Науковий твір "Methodology for creating training system "TRUD" - A 
program for accelerated knowledge management on the subject of vector 
multiplication" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Poletaev G., Nazarenko O., Voytik T. Methodology for 
creating training system "TRUD" - A program for accelerated knowledge 
management on the subject of vector multiplication // Science and Tech-
nology. - 2020. - № 1. - P. 33-45. 

Анотація  

У доповіді говориться про активізацію навчальної роботи по контро-
лю знань, про необхідність скорочення непотрібного часу, що 
витрачається викладачем і слухачами, а також пропонується ввести, 
попередньо підготовлену для масового використання по темі, про-
граму прискореного контролю системи навчання "Труд" (ПК СН 
"Труд"). 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98624 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.07.2020 

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

 
Назаренко Олег Аскольдович, Полєтаєв Генадій Степанович, Войтік 
Тетяна Геннадіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

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

 
Науковий твір "Принципы построения и методика использования 
программ ускоренного контроля усвоения знаний" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Полетаев Г. С., Назаренко О. А., Войтик Т. Г. Прин-
ципы построения и методика использования программ ускоренного 
контроля усвоения знаний // ANNALI D'ITALIA. SCIENTIFIC JOUR-
NAL OF ITALY. - 2020. - № 7. - С. 8-14. 

Анотація  

У науковій статті говориться про необхідність активізації навчально-
го процесу при контролі знань, скорочення зайвих витрат часу педа-
гога і учнів, пропонується впроваджувати заздалегідь підготовлені до 
масового використання відповідно до теми програми прискореного 
контролю системи навчання "Труд". 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98625 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.07.2020 

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

 
Назаренко Олег Аскольдович, Полєтаєв Генадій Степанович, Войтік 
Тетяна Геннадіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру, похідний твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Науковий твір "Accelerated knowledge control programs in the "TRUD" 
training system" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Poletaev G., Nazarenko O., Voytik T. Accelerated 
knowledge control programs in the "TRUD" training system // Journal of 
science. Lyon. - 2020. - № 7 (2). - P. 50-56. 

Анотація  

У статті доводиться, що для підвищення пізнавальної активності 
учнів, скорочення непродуктивних витрат навчального часу 
пропонується використовувати програму системи навчання "ТРУД" 
прискореного контролю знань. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98626 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.07.2020 

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

 
Назаренко Микита Олегович, Назаренко Олег Аскольдович, 
Полєтаєв Генадій Степанович, Войтік Тетяна Геннадіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру, похідний твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Науковий твір "Method of creation and use of accelerated knowledge 
control programs" 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Poletaev G., Nazarenko O., Voytik T., Nazarenko N. 
Method of creation and use of accelerated knowledge control programs // 
Norwegian journal of development of the international science. - 2020. - № 
42 (2). - P. 24-34. 

Анотація  
Відомо, що традиційні методи масової візуальної перевірки іспитів 
студентів часто пов'язані з непродуктивними витратами навчального 
часу. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98627 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.07.2020 

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

 
Макеєнкова Ратха Рахманкулівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування 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 
"Трансформаційна гра "Сила тяжіння"/Трансформационная игра 
"Сила притяжения" ("Гра "Сила тяжіння") 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Настільна психологічна гра, що в легкій формі допомагає гравцю 
виявити проблемні програми підсвідомості. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98628 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.07.2020 

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

 
Величко Дмитро Олександрович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Картина "Розмежування" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Зображено: абстрактна композиція, побудована за допомогою гори-
зонтальних та вертикальних смуг. В основі твору лежить червоний 
колір як символ агресії. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98629 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.07.2020 

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

 
Величко Дмитро Олександрович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Картина "Червоний та зелений" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Зображено: абстрактний твір. Формат - квадрат. Вертикально-
діагональні смуги різної ширини є основою твору. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98630 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.07.2020 

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

 
Величко Дмитро Олександрович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Картина "Блакитна з човнами" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Зображено: робота виконана у квадратному форматі. Колорит твору - 
холодний, переважно у блакитних та синіх відтінках. Поділена на 
геометричні форми за допомогою смужок різної ширини. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98631 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.07.2020 

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

 
Величко Дмитро Олександрович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Картина "Натюрморт з червоною пляшкою" 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Зображено: група предметів та ваза з помаранчевими фруктами. 
Композиційним центром є червона пляшка. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98632 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.07.2020 

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

 
Володимир Лерт (псевдонім), Зима Віта Анатоліївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір, створений для кіно 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Сценарій до художнього фільму під робочою назвою "Біткойн муві" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

2015 рік - світ дізнається про цінність біткойна. 
 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98633 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.07.2020 

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

 
Гриняк 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) 
 

 
Словник "Англо-український глосарій економічних термінів" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Розроблений для студентів економічних та філологічних 
спеціальностей глосарій економічних термінів започатковує принци-
пово новий підхід до інтегрованого засвоєння економічних знань та 
англійської мови. У глосарій подані терміни англійською мовою з 
українським еквівалентом, тлумачення термінів наводяться 
англійською та українською мовами, що допомагає перейти до ак-
тивного вжитку англомовних термінів, полегшує сприйняття та 
розуміння текстів економічного та суспільно-політичного змісту. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98634 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.07.2020 

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

 
Бурнос Дарина Вадимівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Музичний твір з текстом, похідний твір, складений твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Збірка музичних творів "Never feel lonely" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98635 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.07.2020 

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

 
Бойко Вікторія Олександрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Розділ монографії "Зелений туризм як перспективний напрям роз-
витку сільського підприємництва" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
У статті проаналізовано стратегічні пріоритети формування нових 
"зелених" напрямів економіки та викладено сучасні тенденції впро-
вадження її ідеології у національному вимірі. Розглянуто основні  
принципи сталого розвитку при впровадженні "зеленої" економіки. 
Визначено напрями подальших етапів розвитку "зеленої" економіки 
в Україні. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98636 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.07.2020 

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

 
Гура Анна Олександрівна, Зеленько Олександр Олегович, Ночвіна 
Інна Олександрівна, Прокопенко Ірина Андріївна, Гуцан Тетяна 
Григорівна, Рядинська Ірина Анатоліївна 

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

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру "Менеджмент 
вищої освіти" методичні рекомендації для семінарських занять та 
самостійного вивчення дисципліни здобувачами освіти 
неекономічних спеціальностей" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Гура А. О., Гуцан Т. Г., Зеленько О. О., Ночвіна І. О., 
Прокопенко І. А., Рядинська І. А. Менеджмент вищої освіти. 
Методичні рекомендації для семінарських занять та самостійного 
вивчення дисципліни здобувачами освіти неекономічних 
спеціальностей. - Харків : ХНПУ, 2020. - 113 с. 

Анотація  

Навчальна дисципліна "Менеджмент вищої освіти" допомагає фор-
мувати у здобувачів освітньо-наукових рівнів розуміння концепту-
альних основ системного управління ЗВО, систему спеціальних знань 
у галузі освітнього менеджменту, дотримання принципів академічної 
доброчесності, сучасне управлінське мислення. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98637 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.07.2020 

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

 
Єрошек Родіон 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 "POSTER (joinposter.com)" ("POSTER") 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98638 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.07.2020 

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

 
Кретов Андрій Іванович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Брошура "Робоча програма навчальної дисципліни "Філософія мис-
тецтва" 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98639 

Дата реєстрації авторського права 
 

14.07.2020 

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

 
Бублій Ігор Миколайович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
Товариство з обмеженою відповідальністю "НВС ТЕЛЕМАТИЧНІ 
СИСТЕМИ" 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Комп'ютерна програма "Програма паралельного водіння ASN-Agro" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98640 

Дата реєстрації авторського права 
 

14.07.2020 

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

 
Шкідченко Софія Григорівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Музичний твір без тексту 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Музичний твір без тексту "Dance song" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98641 

Дата реєстрації авторського права 
 

14.07.2020 

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

 
Шкідченко Софія Григорівна 

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

 
Музичний твір без тексту 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Музичний твір без тексту "Dark song" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98642 

Дата реєстрації авторського права 
 

14.07.2020 

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

 
Пєтков Сергій Валерійович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Навчальний посібник "Теорія адміністративного права" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Петков С. В. Теорія адміністративного права: навч. 
посіб. - К. : КНТ, 2014. - 304 с. 

Анотація  
У навчальному посібнику "Теорія адміністративного права" розгля-
нуто питання, пов'язані зі становленням адміністративного права як 
галузі права, яка розвивається відповідно до загальних правил 
(аксіом), доведених у римському праві та сформульованих у вигляді 
норм, принципів, презумпцій тощо в теорії права. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98643 

Дата реєстрації авторського права 
 

14.07.2020 

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

 
Москаленко Олександра 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) 
 

 
Складений твір "Робоча програма навчальної дисципліни 
"Плюралістична економіка" і методичні матеріали з вивчення 
навчальної дисципліни "Плюралістична економіка" для третього 
(освітньо-наукового) рівня вищої освіти, галузь знань 05 "Соціальні 
та поведінкові науки", спеціальності 051 "Економіка", освітньо-
наукової програми доктора філософії "Економіка" 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Курс "Плюралістична економіка" пропонує вивчення альтернатив-
них економічних теорій, концепцій, методів і прийомів для аналізу 
економіки. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98644 

Дата реєстрації авторського права 
 

14.07.2020 

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

 
Рижков Володимир 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 "Agg.finance" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Комп'ютерна програма "Agg.finance" надає канал комунікації між 
оператором (будь-яким) та банками з метою подальшої верифікації 
клієнта для видачі банківської карти, поповнення банківського ра-
хунку, погашення кредиту, а також оформлення та видачі кредиту. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98645 

Дата реєстрації авторського права 
 

14.07.2020 

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

 
Петранюк Володимир Іванович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Постановка твору, створеного для сценічного показу 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
П'єса "Котигорошко та калинова дудка" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Історія легендарного героя українських народних казок Котигорош-
ка, його містичної появи на світ, гартування та становлення на шлях 
боротьби за волю Батьківщини. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98646 

Дата реєстрації авторського права 
 

14.07.2020 

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

 
Чубіна Тетяна Дмитрівна, Спіркіна Оксана Олексіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Монографія "Культурно-мистецькі проєкти Черкащини у контексті 
національного відродження (1991-2001 роки)" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
У монографії на широкому колі документальних матеріалів пред-
ставлено культурно-мистецьке життя Черкаської області 1991-2001 
років у контексті національного відродження. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98647 

Дата реєстрації авторського права 
 

14.07.2020 

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

 
Ловінська Людмила Геннадіївна, 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 "Методика оцінки якості фінансової 
звітності підприємств" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Методикою визначається порядок проведення оцінки якості 
фінансової звітності юридичних осіб усіх форм власності, крім банків 
та бюджетних установ. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98648 

Дата реєстрації авторського права 
 

14.07.2020 

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

 
Кретов Андрій Іванович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

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

 
Науковий твір "Тестові завдання з дисципліни "Соціологія" (для 
бакалаврів)" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98649 

Дата реєстрації авторського права 
 

14.07.2020 

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

 
Кретов Андрій Іванович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Науковий твір "Методичні рекомендації щодо забезпечення 
самостійної роботи студентів з дисципліни "Методологія наукового 
дослідження" (для магістрів)" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98650 

Дата реєстрації авторського права 
 

14.07.2020 

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

 
Семенова Віта Миколаївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Пісня "Роксолана" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98651 

Дата реєстрації авторського права 
 

14.07.2020 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Хавіна Ірина Валер'ївна, Чебакова Юлія Григорівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Навчально-методичний посібник "Методичні вказівки та контрольні 
завдання з курсу "Психофізіологія": для студентів освітньо-
кваліфікаційного рівня "Бакалавр" зі спеціальності 053 
"Психологія" денної та заочної форм навчання" ("Методичні 
вказівки та контрольні завдання з курсу "Психофізіологія") 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Розглядається дослідження мозкових механізмів індивідуальних 
процесів та станів. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98652 

Дата реєстрації авторського права 
 

14.07.2020 

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

 
Гура Тетяна Віталіївна, Хавіна Ірина Валер'ївна, Чебакова Юлія 
Григорівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Навчально-методичний посібник "Анатомія нервової системи та 
вищої нервової діяльності" для студентів освітньо-кваліфікаційного 
рівня "Бакалавр" за спеціальністю 053 "Психологія". ЧАСТИНА 
ПЕРША" ("Анатомія нервової системи та вищої нервової 
діяльності") 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Перша частина навчально-методичного посібника присвячена пер-
шому розділу дисципліни - Анатомія нервової клітини людини. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98653 

Дата реєстрації авторського права 
 

14.07.2020 

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

 
Гура Тетяна Віталіївна, Хавіна Ірина Валер'ївна, Бєляєва Людмила 
Володимирівна 

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) 
 

 
Навчально-методичний посібник "Анатомія нервової системи та 
вищої нервової діяльності: конспект лекцій для студентів освітньо-
кваліфікаційного рівня "Бакалавр" за спеціальністю 053 
"Психологія" ("Конспект лекцій з "Анатомія нервової системи та 
вищої нервової діяльності") 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

У конспекті лекцій викладено навчальну програму курсу. Крім навчальної 
програми в конспекті лекцій коротко викладено матеріал лекцій. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98654 

Дата реєстрації авторського права 
 

15.07.2020 

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

 
Бойко Сергій Миколайович, Головенський Володимир Васильович, 
Шмельова Тетяна Федорівна, Шмелев Юрій Миколайович, Сінчук 
Ігорь Олегович, Смєнова Людмила Віталіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Монографія "Multi-Authored Monograph "Aspects of technical diagnos-
tics of electrical equipment in modern electric power systems" 
 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: T 38 Aspects of technical diagnostics of electrical equip-
ment in modern electric power systems. Multi-Authored Monograph / Sci-
ence Editor DSc. (Engineering), Prof. T. F. Shmeleva. - 2018. - 133 p. 

Анотація  
 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98655 

Дата реєстрації авторського права 
 

15.07.2020 

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

 
Бойко Сергій Миколайович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Монографія "Теоретичні засади формування електроенергетичних 
систем з джерелами розосередженої генерації гірничорудних 
підприємств" 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Бойко С. М. Теоретичні засади формування елек-
троенергетичних систем з джерелами розосередженої генерації  
гірничорудних підприємств : монографія / С. М. Бойко, під редакцією 
доктора техн. наук, професора О. М. Сінчука. - Кременчук : ПП Щер-
батих О. В., 2020. - 264 с. 

Анотація  

Викладено основні положення щодо відновлювальних енергоресурсів 
гірничорудних підприємств, основні принципи, методи та специфіку 
їх використання. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98656 

Дата реєстрації авторського права 
 

15.07.2020 

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

 
Тараненко Артем Сергійович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Графічне зображення "UNITED ENERGY" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98657 

Дата реєстрації авторського права 
 

15.07.2020 

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

 
Мельник Леонід Григорович, Кубатко Олександр Васильович, 
Карінцева Олександра Іванівна, Кубатко Олександра Вікторівна, Во-
роненко В'ячеслав Ігорович, Федина Світлана Миколаївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
Сумський державний університет 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Науковий твір "Економічний аналіз процесів формування інтернету 
речей для сестейнової економіки" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Визначено передумови формування інтернету речей; проведено 
економічний аналіз процесів формування інтернету речей; 
проаналізовано основні етапи технологічних циклів; визначено сфери 
засосування інтернету речей. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98658 

Дата реєстрації авторського права 
 

15.07.2020 

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

 
Степова Олена Валеріївна, Рома Валерій Вікторович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Навчальний посібник "Очищення стічних вод" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Степова О. В., к.т.н., доцент; Рома В. В., старший 
викладач. Очищення стічних вод : навчальний посібник. - Полтава : 
Видання ПолтНТУ, 2011. - 205 с. 

Анотація  

Розглянуто основи процесів та технології апаратів обладнання для 
захисту гідросфери від рідинних скидів з використанням різних 
методів і способів. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98659 

Дата реєстрації авторського права 
 

15.07.2020 

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

 
Короленко Ольга Іванівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Музичний твір з текстом, літературний письмовий твір (поезія), 
складений твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Збірка пісень "Цінуймо справжнє" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

"Борщ", "Деруни", "Медочок", "Бабусі". 
 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98660 

Дата реєстрації авторського права 
 

15.07.2020 

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

 
Джонні Фіст (псевдонім) 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Твір, створений для сценічного показу 
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Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
П'єса "Чикаго у вогні" 

  

Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98661 

Дата реєстрації авторського права 
 

15.07.2020 

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

 
Марков Артем Ігоревич, Марков Ігор Семенович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 
"Новітнє термінологічне формулювання діагнозів хронічних 
інфекційних захворювань" 

  

Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
У творі надано термінологічне тлумачення нових медичних діагнозів: 
нефродисбактеріоз, синдром хронічної бактеріальної інтоксикації, 
фебрильна атака та больова атака. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98662 

Дата реєстрації авторського права 
 

15.07.2020 

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

 
Марков Артем Ігоревич, Марков Ігор Семенович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір науково-практичного характеру, скла-
дений твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Збірка наукових творів "ЛОКАЛЬНІ ІННОВАЦІЙНІ ПРОТОКОЛИ 
обстеження і лікування хронічних інфекцій в клініці "Вітацелл" і 
"Клініці Маркова" 

  

Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

У клініках Вітацелл і Маркова з 2010 року лікування хронічних 
інфекційних захворювань проводять за оригінальними, розроблени-
ми в клініках, локальними протоколами діагностики та лікування.  
Принципова відмінність багатьох з них від існуючих міжнародних 
протоколів робить їх інноваційними. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98663 

Дата реєстрації авторського права 
 

15.07.2020 

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

 
Білоус Лілія Борисівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Стаття "Визначення таксономії бар'єрів енергоефективності в 
соціально-економічній моделі України" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
У творі представлено результати дослідження сучасного стану 
соціально-економічної системи України, об'єктом якого є соціально-
економічна модель України в розрізі енергоефективних чинників 
впливу. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98664 

Дата реєстрації авторського права 
 

15.07.2020 

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

 
Аббасов Гурбаналі Гасан-огли 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Літературний письмовий твір практичного характеру "Концепція 
проведення Фестиваль національних культур "Етнічний віночок" 
("Етнічний віночок") 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Передбачає запровадження відповідних заходів, що направлені на 
об'єднання та консолідацію усіх національностей, що проживають на 
території України, задля миру та благополуччя, шляхом синергії усіх 
національних культур. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98665 

Дата реєстрації авторського права 
 

16.07.2020 

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

 
Коваль Богдан Анатолійович 

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

 
Аудіовізуальний твір, складений твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Мультиплікаційний серіал "Тракторець молодець" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Мультиплікаційний серіал "Тракторець молодець": 1 серія "Дружня 
допомога", 2 серія "Пихатий човен", 3 серія "Оранжевый Мусоро-
воз", 4 серія "Сніговичок", 5 серія "В садок за яблуками". 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98666 

Дата реєстрації авторського права 
 

16.07.2020 

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

 
Сверстюк Андрій Степанович, Копча Василь Степанович, Гаврилюк 
Надія Михайлівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
Тернопільський національний медичний університет ім. І. Я. Горба-
чевського 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Комп'ютерна програма "Розрахунок ступеня фіброзу та 
некрозапальної активності печінки" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Комп'ютерна програма "Розрахунок ступеня фіброзу та 
некрозапальної активності печінки" складається з трьох частин і 
передбачає розрахунок ступеня фіброзу та некрозапальної активності 
печінки з використанням відомих шести біохімічних показників, віку 
та статі хворого. Для створення видимої частини програми викори-
стовувались мови HTML і CSS, математичні обчислення реалізовано 
в мові PHP, для побудови діаграм застосована мова JavaScript та її 
бібліотеки jQuery і jQuery UI. Призначена для розрахунку ступеня 
фіброзу та некрозапальної активності печінки за відомими окремими 
біохімічними показниками, віком і статтю хворого. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98667 

Дата реєстрації авторського права 
 

16.07.2020 

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

 
Кузнєцова Тетяна Валентинівна 

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 "Методика фізичного розтягнення 
м'язів та корекції тіла (постави)" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Збірка фотографічних творів призначена для розслаблення м'язів, 
зняття стресу, досягнення дихальною гімнастикою максимального 
розслаблення м'язів людини. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98668 

Дата реєстрації авторського права 
 

16.07.2020 

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

 
Гребенюк Михайло Володимирович, Колодка Андрій Валентинович, 
Голівець Сергій Васильович, Заклевський Дмитро Євгенович  

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Навчальний курс "Курс англійської термінології з основ планування 
операцій за стандартами НАТО" ("КАТОПО") 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Навчальний курс має закласти основи для успішного опанування ос-
новного термінологічного апарату, який використовується в штабах 
НАТО для планування та ведення операцій. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98669 

Дата реєстрації авторського права 
 

16.07.2020 

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

 
Марусіч Андрій Васильович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Пісня "Кольорові Зливи" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Авторська пісня, написана для Софії Адамів. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98670 

Дата реєстрації авторського права 
 

16.07.2020 

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

 
Чеботарь Марина Юріївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Пісня "Між нами" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Пісня "Між нами" - музичний твір з текстом, спеціально під неї обра-
ли жанр: hause та написали аранжування. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98671 

Дата реєстрації авторського права 
 

16.07.2020 

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

 
Літвінов Дмитро Олександрович, Гончаров Микита Євгенович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕСОММ СО" 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Комп'ютерна програма "Автоматизова система ведення адресного 
реєстру "Адресний реєстр" ("Модуль "Адресний реєстр") 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98672 

Дата реєстрації авторського права 
 

16.07.2020 

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

 
Чередніченко Олександр Володимирович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕСОММ СО" 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Комп'ютерна програма "Автоматизована система завантаження гео-
просторових даних "Даталоадер" ("Модуль "Даталоадер") 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98673 

Дата реєстрації авторського права 
 

16.07.2020 

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

 
Строгуш Володимир Володимирович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
Товариство з обмеженою відповідальністю "АДЕМРІУС" 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Комп'ютерна програма "Ademrius" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Програма "Ademrius" - міжнародне хмарне SAAS рішення для 
автоматизації діяльності медичних закладів через онлайн-запис до  
лікаря, ведення медичної картки пацієнта. Функціонал телемедицини 
та додаткові модулі функціонала повністю переносять паперову 
документацію у цифровий формат. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98674 

Дата реєстрації авторського права 
 

16.07.2020 

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

 
Панов Євген Євгенович 

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 "Переход: иллюзия - реальность" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Збірка віршів продовжує творчий шлях поета з придуманих і небува-
лих снів в справжнє усвідомлене життя. Пройшовши складену з 
безлічі відводів важку дорогу, прийшов до логічного кінця свого 
людського буття. І після святійшого благословення був повернений 
до витоків буденних ниток. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98675 

Дата реєстрації авторського права 
 

16.07.2020 

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

 
Нікуліна Неля Василівна 

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 "Російсько-український слов-
ник автотранспортної термінології і номенклатури" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Досягненням сучасного транспортного машинобудування є коло-
сальний розвиток й істотне ускладнення всіх вузлів, механізмів і сис-
тем автомобіля. Зросли швидкості, підвищилася потужність, 
економічність, дизайн автомобілів, комфортабельність, розширилася 
номенклатура застосовуваних деталей і збільшилася їхня кількість. 
Усе зазначене вплинуло і на розвиток термінотворення в галузі 
автомобільного транспорту, тому оновлення словникової бази галузі 
на часі. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98676 

Дата реєстрації авторського права 
 

16.07.2020 

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

 
Токар Інна Іванівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Твір науково-практичного характеру "Сучасний стан та тенденції 
розвитку дорожнього господарства України" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Дослідження присвячено комплексному аналізу функціонування до-
рожнього господарства України в контексті реформування тронс-
портно-дорожнього комплексу України та його інтеграції до 
інфраструктури ЄС. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98677 

Дата реєстрації авторського права 
 

16.07.2020 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Шершенюк Олена Миколаївна, Кирчата Ірина Миколаївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Твір науково-практичного характеру "Соціальна відповідальність як 
інструмент забезпечення конкурентоспроможності підприємства" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

В роботі теоретично обґрунтовано доцільність інтеграції соціальної 
відповідальності в систему стратегічного управління як інструменту 
забезпечення конкурентоспроможності підприємства, зокрема визна-
чено принципи, сфери впливу та рівні прояву соціальної 
відповідальності як передумови формування довгострокових конку-
рентних переваг. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98678 

Дата реєстрації авторського права 
 

16.07.2020 

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

 
Івіцький Ігор 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 "Курс контекстной рекламы "Магия Google" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Курс присвячено питанням створення контекстної реклами у системі 
Google Ads. Охоплює всі основні питання створення пошукової та 
контекстно-медійної реклами. Курс буде корисний спеціалістам з 
інтернет-маркетингу, самозайнятим спеціалістам та власникам 
бізнесу. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98679 

Дата реєстрації авторського права 
 

16.07.2020 

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

 
Светлана Стишова (псевдонім) 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 
Літературний письмовий твір (поезія), складений твір 
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Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Збірка віршів "Не купитесь за гроши!" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98680 

Дата реєстрації авторського права 
 

16.07.2020 

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

 
Светлана Стишова (псевдонім) 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір (поезія), складений твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Збірка віршів "Живий образ" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98681 

Дата реєстрації авторського права 
 

16.07.2020 

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

 
Светлана Стишова (псевдонім) 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір (поезія), складений твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Збірка віршів "Композиция из семи нот" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98682 

Дата реєстрації авторського права 
 

16.07.2020 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Деменков Микола Сергійович, Гуреїв Олексій Юрійович, Онопрієнко 
Олексій Володимирович, Дмитров Денис Тихонович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
Товариство з обмеженою відповідальністю "СОЛВІСТ ДЕВЕЛОП-
МЕНТ" 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Програмний продукт "Програмно-технічний комплекс (платформа) 
"СМАРТ КВИТОК" (SmartTicket)" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Платформа реалізує пасажирські перевезення за єдиним проїзним до-
кументом. Складається з таких компонентів: Front-End Smart-
Ticket.gov.ua, Pay.Gov.UA (Payment Service Provider), Back-End 
SmartTicket.gov.ua, API для агентів, Мобільний додаток. 
Протестована, відповідає сучасним практикам та законодавству. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98683 

Дата реєстрації авторського права 
 

16.07.2020 

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

 
Шабашова Юлія Олегівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Твір навчально-практичного характеру "МЕТОДЫ ЭНЕРГЕТИЧЕ-
СКОЙ КОРРЕКЦИИ  (МЭК) В НУМЕРОЛОГИИ" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Твір надає можливість продіагностувати основні показники 
нумерологічного коду людини, визначити в процентному 
співвідношенні вираженість прояву енергій (позитивне чи негативне) 
і за допомогою певних технік вивести показники з мінуса в плюс. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98684 

Дата реєстрації авторського права 
 

16.07.2020 

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

 
Анонімно 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
Український науково-дослідний інститут спеціальної техніки та судо-
вих експертиз Служби безпеки України 
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Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Комп'ютерна програма "Програмний випробувальний комплекс 
"Верифікатор-3ТВ/2018" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98685 

Дата реєстрації авторського права 
 

16.07.2020 

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

 
Анонімно 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
Український науково-дослідний інститут спеціальної техніки та судо-
вих експертиз Служби безпеки України 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Креслення 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Креслення виробу "Камелія", GSM-маяк, складальний кресленик" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98686 

Дата реєстрації авторського права 
 

16.07.2020 

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

 
Анонімно 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
Український науково-дослідний інститут спеціальної техніки та судо-
вих експертиз Служби безпеки України 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Комп'ютерна програма "Програмно випробувальний комплекс 
"Варифікатор-БД" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98687 

Дата реєстрації авторського права 
 

16.07.2020 

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

 
Анонімно 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
Український науково-дослідний інститут спеціальної техніки та судо-
вих експертиз Служби безпеки України 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Комп'ютерна програма "Програмний комплекс "Риф-М" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98688 

Дата реєстрації авторського права 
 

16.07.2020 

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

 
Анонімно 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
Український науково-дослідний інститут спеціальної техніки та судо-
вих експертиз Служби безпеки України 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру "Узагальнюючий 
алгоритм проведення експертного дослідження по спеціальності 5.3 
"Прогнозування можливих наслідків застосування вибухових 
пристроїв (вибух)" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98689 

Дата реєстрації авторського права 
 

16.07.2020 

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

 
Степаненко Микола Іванович, Педченко Світлана Олександрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Ко-
роленка 

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 "Семантика і функціювання модальних часток у 
сучасній українській літературній мові" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Степаненко М. Семантика і функціювання модаль-
них часток у сучасній українській літературній мові : монографія / 
Микола Степаненко, Світлана Педченко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені 
В. Г. Короленка. - Полтава : ПП "Астрая", 2019. - 222 с. 

Анотація  

У дослідженні здійснено багатоаспектний аналіз модальних часток як 
засобів реалізації субкатегорійних модальних значень із позицій 
функційної граматики, комунікативної лінгвістики та прагматики, 
з'ясовано особливості взаємодії об'єктивно-модальних та суб'єктивно-
модальних компонентів семантики партикул. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98690 

Дата реєстрації авторського права 
 

16.07.2020 

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

 
Кривда Олена Віталіївна, Городецький Микола Вадимович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Комп'ютерна програма "Моделювання розповсюдження 
захворюваності на COVID-19 на території України та Італії" 

  

Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

У цьому році питання аналізу захворюваності набуло особливої 
актуальності, оскільки весь світ зіштовхнувся з загрозою швидкого 
розповсюдження коронавірусної інфекції. Тому було розроблено про-
грамний продукт на мові програмування С# для аналізу та 
демонстрації роботи різних алгоритмів інтерполяції шляхом побудови 
двовимірних графіків для інтерполяції експериментальних даних. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98691 

Дата реєстрації авторського права 
 

16.07.2020 

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

 
Сидоренко Юлія Всеволодівна, Городецький Микола Вадимович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Комп'ютерна програма "Інтерполяція елементарних алгебраїчних 
функцій за допомогою функції Гауса" 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Задача отримання значень інтерполяційної функції з мінімальними 
похибками виникає у великій кількості сфер людської діяльності, на-
приклад при геометричному моделюванні об'єктів і процесів, 
будівництві, побудові реальних сцен (3D-зображень), у 
літакобудуванні, банківській сфері, медицині та інших. Відомо, що 
поліном Лагранжа дає великі похибки при великому масиві заданих 
вузлів інтерполяції, оскільки залежить від кількості заданих точок. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98692 

Дата реєстрації авторського права 
 

16.07.2020 

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

 
Карабін Марія Ігорівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Графічне зображення "ArtDent Стоматологічна клініка" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98693 

Дата реєстрації авторського права 
 

16.07.2020 

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

 
Вдовенко Наталія Михайлівна, Сіненок Ігор Олександрович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
Національний університет біоресурсів і природокористування 
України 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Науковий твір "Механізми регулювання розвитку рибальства і аква-
культури в Україні" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Обґрунтовано підходи щодо збирання достовірної інформації про стан 
секторів рибальства та аквакультури, реальні обсяги вилучення вод-
них біоресурсів, обсяги вирощування товарної риби, кількість пра-
цюючих, кількість суб'єктів господарювання, обсяги випуску риби та 
рибної продукції, економічні показники галузі рибного господарства. 
Запропоновано методичні засади до розробки проекту комплексної 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 60, 2020 
 

 143 

програми розвитку сталої та конкурентоспроможної аквакультури в 
Україні. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98694 

Дата реєстрації авторського права 
 

16.07.2020 

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

 
Томчук Віктор Анатолійович, Грищенко Вікторія Анатоліївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
Національний університет біоресурсів і природокористування 
України 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Науковий твір "МЕТОД ГОЛОВНИХ КОМПОНЕНТ У 
ПРОВЕДЕННІ ПОРІВНЯЛЬНОЇ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗА-
СТОСУВАННЯ ФОСФОЛІПІДОВМІСНИХ ПРЕПАРАТІВ ПРИ ЕК-
СПЕРИМЕНТАЛЬНОМУ ГЕПАТИТІ" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Використання методу головних компонент дозволило систематизува-
ти та комплексно оцінити лікувальний ефект дії препарату Ессенціа-
лє форте та ліпосомальної форми біологічно активної добавки (БАД 
FLP-MD) при моделюванні у щурів токсичного гепатиту. Встановле-
но, що механізми їхньої терапевтичної дії мають певні відмінності, на 
що вказує різниця у групуванні об'єктів дослідження. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98695 

Дата реєстрації авторського права 
 

16.07.2020 

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

 
Томчук Віктор Анатолійович, Грищенко Вікторія Анатоліївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
Національний університет біоресурсів і природокористування 
України 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Науковий твір "ФОСФОЛІПІДНИЙ СКЛАД ВНУТРІШНЬОЇ МЕМ-
БРАНИ МІТОХОНДРІЙ ЕНТЕРОЦИТІВ ТОНКОЇ КИШКИ ТА 
ГЕПАТОЦИТІВ ПРИ ДІЇ НА ОРГАНІЗМ ІОНІЗУЮЧОЇ РАДІАЦІЇ 
ТА ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ЛІПОСОМ" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Встановлено ефективність використання ліпосомальної форми 
біологічно активної добавки FLP-MD на основі фосфоліпідів молока 
для відновлення фосфоліпідного складу внутрішньої мембрани 
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мітохондрій ентероцитів слизової оболонки тонкої кишки та 
гепатоцитів в умовах дії на організм щурів іонізуючої радіації. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98696 

Дата реєстрації авторського права 
 

16.07.2020 

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

 
Якубчак Ольга Миколаївна, Таран Тетяна Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
Національний університет біоресурсів і природокористування 
України 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Науковий твір "ЗАСТОСУВАННЯ АГАРУ МАККОНКІ ДЛЯ ВИЯВ-
ЛЕННЯ МІКРОСКОПІЧНИХ ГРИБІВ БДЖОЛИНОГО ОБНІЖЖЯ 
(науково-практичні рекомендації)" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

У науково-практичних рекомендаціях обґрунтовано використання 
диференційно-діагностичних середовищ для вивчення мікробної 
асоціації бджолиного обніжжя та надано методику роботи, придатну 
для виявлення, обліку і оцінки ізолятів мікроскопічних грибів-
нейтрофілів у даному продукті. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98697 

Дата реєстрації авторського права 
 

16.07.2020 

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

 
Якубчак Ольга Миколаївна, Мідик Світлана Вікторівна, Таран Те-
тяна Володимирівна, Данчук Вячеслав Володимирович, Ушкалов 
Валерій Олександрович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
Національний університет біоресурсів і природокористування 
України 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Наукова стаття "Настанова з належної практики виробництва молока 
(науково обґрунтовані коментарі до нормативно-правових актів ЄС)" 

  

Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Настанова допоможе спеціалістам, які займаються виробництвом і пере-
робкою молока, науковим установам запровадити заходи продовольчого 
законодавства ЄС на суб'єктах господарювання з виробництва мо-
лочних продуктів. Настанова містить теоретичні аспекти та підходи 
до практичного впровадження системи НАССР. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98698 

Дата реєстрації авторського права 
 

16.07.2020 

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

 
Вдовенко Наталія Михайлівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
Національний університет біоресурсів і природокористування 
України 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Наукова стаття "Механізми формування доданої вартості в галузях 
аграрного сектору економіки в умовах продовольчих викликів" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

У роботі доведено, що випереджаюче зростання попиту на продукцію 
аквакультури та значний обсяг імпортозалежності у даній сфері 
спонукає до зростання її внеску у забезпечення продовольчої безпеки 
з відповідним реформуванням чинної системи механізмів регулювання в 
напрямі інтеграції її з аграрним сектором економіки. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98699 

Дата реєстрації авторського права 
 

16.07.2020 

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

 
Вдовенко Наталія Михайлівна, Михальчишина Лариса Гаврилівна, 
Сіненок Ігор Олександрович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
Національний університет біоресурсів і природокористування 
України 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Наукова стаття "Методична складова сталого розвитку галузей 
національної економіки та шляхи їх адаптації в Україні" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Запропоновано методичні засади до позиціонування аграрного секто-
ру економіки, зокрема аквакультури, у забезпеченні продовольчої 
безпеки і підвищення рівня життя населення. Уточнено та 
обґрунтовано базові принципи сталого розвитку галузей національної 
економіки, економічні важелі і методи його забезпечення з метою на-
сичення ринку продукцією галузі належної якості та збереження еко-
систем. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98700 

Дата реєстрації авторського права 
 

16.07.2020 

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

 
Кравченко Галина Борисівна, Кравченко Анатолій Григорович, 
Кравченко Вікторія Анатоліївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір, твір образотворчого мистецтва, скла-
дений твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Збірка творів образотворчого мистецтва з описом "Туристична мапа 
центру міста "Кочубіїв. Хаджибей. Одеса/Kotsiubiiv. Khadzhybei. 
Odesa" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Запропонована двостороння двомовна (українська і англійська) ту-
ристична мапа центру міста Одеса із схемою вулиць центру міста, ак-
варельними малюнками головних архітектурних об'єктів, музеїв, 
храмів та церков, важливих об'єктів і споруд центру міста. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98701 

Дата реєстрації авторського права 
 

16.07.2020 

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

 
Демчак Катерина Андріївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Пісня "Ти" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98702 

Дата реєстрації авторського права 
 

16.07.2020 

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

 
Назаревич Вікторія В'ячеславівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 
Складений твір, твір образотворчого мистецтва 
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Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Збірка творів образотворчого мистецтва "Проективні картки "Pots+" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98703 

Дата реєстрації авторського права 
 

16.07.2020 

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

 
Хавіна Ірина Валер'ївна 

Повне ім'я або 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-методичне видання "Методичні вказівки та контрольні 
завдання з курсу "Анатомія нервової системи та вищої нервової 
діяльності": для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "Бака-
лавр" за спец. 053 "Психологія" денної та заочної форм навчання" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
У методичних вказівках викладено навчальну програму курсу. Наве-
дено контрольні запитання до кожної лекції. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98704 

Дата реєстрації авторського права 
 

16.07.2020 

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

 
Хавіна Ірина Валер'ївна, Чебакова Юлія Григорівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Навчально-методичне видання "Методичні вказівки та контрольні 
завдання з курсу "Основи біології та генетики людини": для 
студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр" із 
спеціальності 053 "Психологія" денної та заочної форм навчання" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98705 

Дата реєстрації авторського права 
 

16.07.2020 

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

 
Хавіна Ірина Валер'ївна, Чебакова Юлія Григорівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Навчальне видання "Конспект лекцій з курсу "Психофізіологія": для 
студентів освітньо-кваліфікаційного рівна "Бакалавр" зі 
спеціальності 053 "Психологія" денної та заочної форм навчання" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Вивчаються фізіологічні та біохімічні зміни, що відбуваються в 
нервовій системі. Розглядаються зв'язки з різними аспектами 
активності: функціонуванням пам'яті, регуляцією емоцій, сном і 
сновидіннями. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98706 

Дата реєстрації авторського права 
 

17.07.2020 

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

 
Калашник Павло Євгенович, Щербаков Віталій Миколайович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Комп'ютерна програма "Розклад занять для вищих навчальних 
закладів (ВНЗ)" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Комп'ютерна програма передбачає чіткий та швидкий процес форму-
вання розкладу у вищих навчальних закладах (ВНЗ). 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98707 

Дата реєстрації авторського права 
 

17.07.2020 

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

 
Цемко Валерія Янеківна 

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

 
Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Музичний твір з текстом "Музична композиція на слова пісні "До 
темна" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Музична композиція виконана у такому музичному жанрі як поп. 
 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98708 

Дата реєстрації авторського права 
 

17.07.2020 

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

 
Цемко Валерія Янеківна 

Повне ім'я 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 "Музична композиція на слова пісні "Бес-
следно" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Музична композиція виконана у такому музичному жанрі як поп. 
 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98709 

Дата реєстрації авторського права 
 

17.07.2020 

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

 
Цемко Валерія Янеківна 

Повне ім'я 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 "Музична композиція на слова пісні "От-
пусти" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Музична композиція виконана у такому музичному жанрі як поп. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98710 

Дата реєстрації авторського права 
 

17.07.2020 

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

 
Цемко Валерія Янеківна 

Повне ім'я 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 "Музична композиція на слова пісні "Мій 
ангел, моє море" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Музична композиція виконана у такому музичному жанрі як поп. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98711 

Дата реєстрації авторського права 
 

17.07.2020 

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

 
Цемко Валерія Янеківна 

Повне ім'я 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 "Музична композиція на слова пісні "Ритми" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Музична композиція виконана у такому музичному жанрі як поп.  

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98712 

Дата реєстрації авторського права 
 

17.07.2020 

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

 
Німічка Емілія Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Твір образотворчого мистецтва "Знак для товарів і послуг "MR. 
KIDSTER" 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Твір образотворчого мистецтва "Знак для товарів і послуг "MR. 
KIDSTER" має малюнок у вигляді зображення хлопчика в костюмі з 
метеликом. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98713 

Дата реєстрації авторського права 
 

20.07.2020 

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

 
Махровська Наталя Анатоліївна, Погромська Ганна Сергіївна, Запо-
рожченко Максим Володимирович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Науковий твір "Інформаційно-освітнє середовище сучасного закладу 
післядипломної педагогічної освіти" ("ІОС сучасного закладу 
післядипломної педагогічної освіти") 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Розвиток сучасного інформаційного суспільства висуває до світової 
освітньої системи нові вимоги щодо підготовки та перепідготовки 
педагогів. Одним з креативних засобів супроводження такої 
підготовки є інформаційно-освітнє електронне середовище. На його 
основі для педагогів популяризується раціональне використання 
електронних освітніх ресурсів на уроках і в позаурочній діяльності. У 
роботі демонструється доцільність використання сучасних цифрових 
та інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі 
підвищення кваліфікації педагогічних працівників на базі 
Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної 
освіти. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98714 

Дата реєстрації авторського права 
 

20.07.2020 

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

 
Величко Дмитро Олександрович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Картина "Натюрморт з червоною пірамідою" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 60, 2020 
 

 152 

Анотація  
Зображено осінній натюрморт з червоною пірамідою та грушами. На 
передньому плані стіл, показаний у зворотній перспективі, на якому 
зображені фрукти та червона геометрична піраміда. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98715 

Дата реєстрації авторського права 
 

20.07.2020 

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

 
Колесник 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) 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру "Регіональне про-
грамування як дієвий інструмент сталого розвитку сільських 
територій" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
У статті підкреслено обмежені можливості ринкового механізму щодо 
регулювання екстерналій та забезпечення населення суспільними то-
варами. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98716 

Дата реєстрації авторського права 
 

21.07.2020 

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

 
Макоткін Сергій Володимирович, Меньщіков Сергій Сергійович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
Товариство з обмеженою відповідальністю "ФЛЕШ" 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Комп'ютерна програма "Інтернет сайт "vugledar-rada.gov.ua" 
("vugledar-rada.gov.ua") 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98717 

Дата реєстрації авторського права 
 

21.07.2020 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Вислоцька Ірина Валеріївна, Тропешко Андрій Володимирович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Музичний твір з текстом "Люби" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98718 

Дата реєстрації авторського права 
 

21.07.2020 

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

 
Лазарева Ксенія Андріївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Пісня "Box of Pandora" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98719 

Дата реєстрації авторського права 
 

21.07.2020 

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

 
Лазарева Ксенія Андріївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Пісня "My rules up" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98720 

Дата реєстрації авторського права 
 

21.07.2020 

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

 
Лазарева Ксенія Андріївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Пісня "Kiss" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98721 

Дата реєстрації авторського права 
 

21.07.2020 

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

 
Лазарева Ксенія Андріївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Пісня "Mother night" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98722 

Дата реєстрації авторського права 
 

21.07.2020 

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

 
Дончева Тетяна Георгіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір, створений для телебачення, похідний 
твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Сценарій повнометражного фільму "Лайкни її" 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 
 
Анотація  

 
 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98723 

Дата реєстрації авторського права 
 

21.07.2020 

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

 
Дончева Тетяна Георгіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір, створений для телебачення 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Сценарій повнометражного фільму "Тато під Новий рік" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98724 

Дата реєстрації авторського права 
 

21.07.2020 

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

 
Дончева Тетяна Георгіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір, створений для кіно 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Сценарій шістнадцятисерійного фільму "Втрачаючи себе" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98725 

Дата реєстрації авторського права 
 

21.07.2020 

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

 
Дончева Тетяна 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 телебачення, похідний 
твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Сценарій короткометражного фільму "Одного разу в нічну зміну в 
аптеці" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98726 

Дата реєстрації авторського права 
 

21.07.2020 

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

 
Тимофійко Сергій Олегович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Роман "Курган" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98727 

Дата реєстрації авторського права 
 

21.07.2020 

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

 
Тимофійко Сергій Олегович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Роман "Свята Земля" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98728 

Дата реєстрації авторського права 
 

22.07.2020 

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

 
Прокоф'єва Ольга Анатоліївна 

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) 
 

 
Практичний твір "Зошит для практичних занять з курсу цитології та 
гістології з основами ембріології" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98729 

Дата реєстрації авторського права 
 

22.07.2020 

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

 
Стотика Олександр Вікторович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Похідний твір, літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Обробка музичних творів "Джазові стандарти для вокального квар-
тету" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98730 

Дата реєстрації авторського права 
 

23.07.2020 

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

 
Кіреєв Ігор Володимирович, Савохіна Марина Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Науковий твiр "Фармакотерапія хвороб сполучної тканини: 
методичні рекомендації для викладачів" 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування : Кіреєв І. В. та ін. / Фармакотерапія хвороб сполучної 
тканини : метод. рек. для викладачів / І. В. Кіреєв, М. В.Савохіна. - 
Х. : НФаУ, 2019. - 40 с. 

Анотація  
Методичні рекомендації містять сучасні дані етіології, класифікації, 
діагностики, раціональної фармакотерапії гострої ревматичної лихо-
манки та хронічної ревматичної хвороби серця, остеопорозу, 
системної склеродермії, ситуаційні завдання, перелік тестових зав-
дань для контролю знань, умінь і практичних навичок, критерії 
оцінювання успішності здобувачів вищої освіти. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98731 

Дата реєстрації авторського права 
 

23.07.2020 

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

 
Кіреєв Ігор Володимирович, Трищук Надія Михайлівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Науковий твiр "Фармакотерапія захворювань органів ендокринної 
системи: методичні рекомендації для викладачів" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Кіреєв І. В. та ін. / Фармакотерапія захворювань 
органів ендокринної системи : метод. рек. для викладачів / І. В. 
Кіреєв, Н. М. Трищук. - Х. : НФаУ, 2019. - 52 с. 

Анотація  
Методичні рекомендації містять сучасні дані етіології, класифікації, 
діагностики, фармакотерапії захворювань органів ендокринної сис-
теми. Представлено актуальність проблеми, клінічна картина й 
основні напрямки фармакотерапії гіпотиреозу, подагри, цукрового 
діабету 1 типу, хвороби Аддісона, ожиріння, акромегалії та питання 
профілактики цих захворювань, а також надані ситуаційні завдання 
та тестові питання з фармакотерапії захворювань ендокринної системи. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98732 

Дата реєстрації авторського права 
 

23.07.2020 

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

 
Кіреєв Ігор Володимирович, Рябова Оксана Олександрівна, Кашута 
В'ячеслав Євгенович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Науковий твір "Фармакотерапія інфекційних захворювань. 
Методичні рекомендації" 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Кіреєв І. В. та ін. / Фармакотерапія інфекційних за-
хворювань : метод. рек. для студентів / І. В. Кіреєв, О. О. Рябова, В. Є. 
Кашута. - Х. : НФаУ, 2019. - 48 с. 

Анотація  
У методичних рекомендаціях наведено теоретичні питання до ауди-
торного заняття, теоретичні питання для самостійного опрацювання, 
завдання для аудиторної роботи, тестові завдання для контролю 
знань, умінь і практичних навичок, список рекомендованих 
літературних джерел. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98733 

Дата реєстрації авторського права 
 

23.07.2020 

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

 
Кіреєв Ігор Володимирович, Рябова Оксана Олександрівна, Кашута 
В'ячеслав Євгенович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Науковий твiр "Фармакотерапія алергічних захворювань: методичні 
рекомендації для викладачів" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Кіреєв І. В. / Фармакотерапія алергічних захворю-
вань : метод. рек. для викладачів / І. В. Кіреєв, О. О. Рябова, В. Є. 
Кашута. - Х. : НФаУ, 2019. - 36 с. 

Анотація  
Методичні рекомендації містять мету практичного заняття, регла-
мент проведення практичного заняття, перелік теоретичних питань 
для аудиторного заняття та для самостійної роботи студента, 
інформаційний матеріал, розбір якого запропоновано на практично-
му занятті, ситуаційні завдання для розв'язання студентами під час 
практичного заняття, ситуаційні завдання для перевірки самостійної 
роботи студента, перелік тестових завдань для контролю знань, умінь 
і практичних навичок, критерії оцінювання успішності студентів за 
темою заняття, список рекомендованих літературних джерел. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98734 

Дата реєстрації авторського права 
 

23.07.2020 

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

 
Кіреєв Ігор Володимирович, Рябова Оксана Олександрівна, Жабо-
тинська Наталія Володимирівна, Кашута В'ячеслав Євгенович, Три-
щук Надія Михайлівна, Савохіна Марина 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 "Фармакотерапія з фармакокінетикою. Лекції" 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 60, 2020 
 

 160 

Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Фармакотерапія з фармакокінетикою. Лекції : навч. 
посіб. для студ. закл. вищ. освіти / І. В. Кіреєв, О. О. Рябова, Н. В. Жа-
ботинська, В. Є. Кашута, Н. М. Трищук, М. В. Савохіна. - Харків : 
НФаУ, 2019. - 132 с. 

Анотація  
У посібнику наведено загальні відомості про епідеміологію, етіологію, 
патогенез, клінічні прояви та сучасну раціональну фармакотерапію 
різних захворювань за сучасними уніфікованими клінічними прото-
колами первинної, екстреної та вторинної (спеціалізованої) медичної 
допомоги при різних захворюваннях, затвердженими МОЗ України, 
та сучасними іноземними рекомендаціями, а також ситуаційні зав-
дання для самоперевірки засвоєння знань, тестовий контроль рівня 
знань, умінь та навичок студентів, питання для самостійної роботи. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98735 

Дата реєстрації авторського права 
 

23.07.2020 

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

 
Кіреєв Ігор Володимирович, Савохіна Марина Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Науковий твiр "Фармакотерапія захворювань дихальної системи: 
методичні рекомендації для викладачів" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Кіреєв І. В. та ін. / Фармакотерапія захворювань 
дихальної системи : метод. рек. для викладачів / І. В. Кіреєв, М. В. Савохіна. 
- Х. : НФаУ, 2019. - 56 с. 

Анотація  

Методичні рекомендації містять сучасні дані етіології, класифікації, 
діагностики, раціональної фармакотерапії негоспітальної пневмонії, 
хронічного обструктивного захворювання легень, ситуаційні завдан-
ня, перелік тестових завдань для контролю знань, умінь і практичних 
навичок, критерії оцінювання успішності здобувачів вищої освіти. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98736 

Дата реєстрації авторського права 
 

23.07.2020 

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

 
Кіреєв Ігор Володимирович, Рябова Оксана Олександрівна, Кашута 
В'ячеслав Євгенович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Науковий твiр "Фармакотерапія дитячих захворювань. Методичні 
рекомендації" 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Кіреєв І. В. та ін. / Фармакотерапія дитячих захворю-
вань : метод. рек. для студентів / І. В. Кіреєв, О. О. Рябова, В. Є. Кашута. - 
Х. : НФаУ, 2019. - 36 с. 

Анотація  
У методичних рекомендаціях наведено теоретичні питання до ауди-
торного заняття, теоретичні питання для самостійного опрацювання, 
завдання для аудиторної роботи, тестові завдання для контролю 
знань, умінь і практичних навичок, список рекомендованих 
літературних джерел. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98737 

Дата реєстрації авторського права 
 

23.07.2020 

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

 
Кіреєв Ігор Володимирович, Рябова Оксана Олександрівна, Кашута 
В'ячеслав Євгенович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Науковий твiр "Фармакотерапія інфекційних захворювань: 
методичні рекомендації для викладачів" 

  

Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Кіреєв І. В. та ін. / Фармакотерапія інфекційних за-
хворювань : метод. рек. для викладачів / І. В. Кіреєв, О. О. Рябова,  
В. Є. Кашута. - Х. : НФаУ, 2019. - 52 с. 

Анотація  

Методичні рекомендації містять мету практичного заняття, регла-
мент проведення практичного заняття, перелік теоретичних питань 
для аудиторного заняття та для самостійної роботи студента, 
інформаційний матеріал, розбір якого запропоновано на практично-
му занятті, ситуаційні завдання для розв'язання студентами під час 
практичного заняття, ситуаційні завдання для перевірки самостійної 
роботи студента, перелік тестових завдань для контролю знань, умінь 
і практичних навичок, критерії оцінювання успішності студентів за 
темою заняття, список рекомендованих літературних джерел.  

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98738 

Дата реєстрації авторського права 
 

23.07.2020 

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

 
Кіреєв Ігор Володимирович, Рябова Оксана Олександрівна, Жабо-
тинська Наталія Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Науковий твiр "Тривожні розлади. Сучасна фармакотерапія: 
методичні рекомендації для здобувачів вищої освіти та лікарів" 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Кіреєв І. В. / Тривожні розлади. Сучасна 
фармакотерапія : метод. рек. для лікарів та здобувачів вищої освіти / 
І. В. Кіреєв, Н. В. Жаботинська, О. О. Рябова. - Х. : НФаУ, 2019. - 16 с. 

Анотація  
Методичні рекомендації містять сучасні дані про епідеміологію, 
етіопатогенез, клінічні ознаки, діагностику та сучасну 
фармакотерапію реакції на тяжкий стрес (гостра реакція на стрес та 
посттравматичний стресовий розлад). 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98739 

Дата реєстрації авторського права 
 

23.07.2020 

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

 
Кіреєв Ігор Володимирович, Рябова Оксана Олександрівна, Кашута 
В'ячеслав Євгенович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Науковий твiр "Фармакотерапія алергічних захворювань. Методичні 
рекомендації" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Кіреєв І. В. та ін. / Фармакотерапія алергічних за-
хворювань : метод. рек. для студентів / І. В. Кіреєв, О. О. Рябова, В. Є. 
Кашута. - Х. : НФаУ, 2019. - 32 с. 

Анотація  

У методичних рекомендаціях наведено теоретичні питання до ауди-
торного заняття, теоретичні питання для самостійного опрацювання, 
завдання для аудиторної роботи, тестові завдання для контролю 
знань, умінь і практичних навичок, список рекомендованих 
літературних джерел. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98740 

Дата реєстрації авторського права 
 

23.07.2020 

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

 
Кіреєв Ігор Володимирович, Рябова Оксана Олександрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Науковий твір "Фармакотерапія шкірних захворювань: методичні 
рекомендації для викладачів" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Кіреєв І. В. / Фармакотерапія шкірних захворювань : 
метод. рек. для викладачів / І. В. Кіреєв, О. О. Рябова. - Х. : НФаУ, 
2019. - 48 с. 
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Анотація  
Методичні рекомендації містять мету практичного заняття, регла-
мент проведення практичного заняття, перелік теоретичних питань 
для аудиторного заняття та для самостійної роботи студента, 
інформаційний матеріал, розбір якого запропоновано на практично-
му занятті, ситуаційні завдання для розв'язання студентами під час 
практичного заняття, ситуаційні завдання для перевірки самостійної 
роботи студента, перелік тестових завдань для контролю знань, умінь 
і практичних навичок, критерії оцінювання успішності студентів за 
темою заняття, список рекомендованих літературних джерел.  

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98741 

Дата реєстрації авторського права 
 

23.07.2020 

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

 
Кіреєв Ігор Володимирович, Рябова Оксана Олександрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Науковий твiр "Фармакотерапія венеричних захворювань: методичні 
рекомендації для викладачів" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Кіреєв І. В. / Фармакотерапія венеричних захворю-
вань : метод. рек. для викладачів / І. В. Кіреєв, О. О. Рябова. - Х. : 
НФаУ, 2019. - 48 с. 

Анотація  
Методичні рекомендації містять мету практичного заняття, регла-
мент проведення практичного заняття, перелік теоретичних питань 
для аудиторного заняття та для самостійної роботи студента, 
інформаційний матеріал, розбір якого запропоновано на практично-
му занятті, ситуаційні завдання для розв'язання студентами під час 
практичного заняття, ситуаційні завдання для перевірки самостійної 
роботи студента, перелік тестових завдань для контролю знань, умінь 
і практичних навичок, критерії оцінювання успішності студентів за 
темою заняття, список рекомендованих літературних джерел. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98742 

Дата реєстрації авторського права 
 

23.07.2020 

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

 
Кіреєв Ігор Володимирович, Рябова Оксана Олександрівна, Жабо-
тинська Наталія Володимирівна, Кашута В'ячеслав Євгенович, 
Савохіна Марина Володимирівна, Трищук Надія 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 твiр "Фармакотерапія з фармакокінетикою" 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Фармакотерапія з фармакокінетикою : навч. посіб. 
для вищ. навч. закл. / І. В. Кіреєв, О. О. Рябова, Н. В. Жаботинська,  
В. Є. Кашута, Н. М. Трищук, М. В. Савохіна. - Харків. : НФаУ: Золоті 
сторінки, 2019. - 384 с. 

Анотація  
В посібнику розглядаються ключові питання фармакокінетики 
лікарських засобів, загальні відомості про етіологію, епідеміологію, 
патогенез, клінічні прояви та сучасну раціональну фармакотерапію 
різних захворювань згідно з сучасними уніфікованими клінічними 
протоколами первинної, екстреної та вторинної (спеціалізованої) 
медичної допомоги при різних захворюваннях, затвердженими МОЗ 
України, та сучасними іноземними гайдлайнами. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98743 

Дата реєстрації авторського права 
 

23.07.2020 

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

 
Кіреєв Ігор Володимирович, Рябова Оксана Олександрівна, Жабо-
тинська Наталія Володимирівна, Трищук Надія 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 твiр "Lectures of pharmacotherapy with pharmacokinetics" 

  

Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Lectures of pharmacotherapy with pharmacokinetics : 
Tutorial for foreign students of  higher education staff / I. V. Kiryev, N. V. 
Zhabotynska, О.  A. Riabova at all. - Kharkiv : NUpH : 2019. - 140 p. 

Анотація  
 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98744 

Дата реєстрації авторського права 
 

23.07.2020 

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

 
Сюткін Олексій Генадійович 

Повне ім'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 "Спортивно-розважальний захід "Міжнародний 
заплив через Дніпро"/"International Dnipro swim marathon" 

  

Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Літературний твір окреслює мету, унікальність, категорії, етапи та 
основні правила проведення змагань вздовж найдовшої греблі в 
Україні - Черкаської. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98745 

Дата реєстрації авторського права 
 

23.07.2020 

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

 
Хренов Олексій Ігорович, Цибульський Володимир Олександрович, 
Кравченко Сергій Михайлович, Монастирний Максим Павлович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Комп'ютерна програма "Система керування онлайн замовленнями та 
віддаленими спеціалістами - ФЛЕКСАГОРА" ("ФЛЕКСАГОРА") 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98746 

Дата реєстрації авторського права 
 

23.07.2020 

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

 
Кіреєв Ігор Володимирович, Савохіна Марина Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
Національний фармацевтичний університет 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Науковий твір "Фармакотерапія хвороб сполучної тканини. 
Методичні рекомендації" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Кіреєв І. В. та ін. / Фармакотерапія хвороб сполучної 
тканини : метод. рек. для студентів / І. В. Кіреєв, М. В. Савохіна. - Х. : 
НФаУ, 2019. - 16 с. 

Анотація  
У методичних рекомендаціях наведено тестові і ситуаційні завдання 
за напрямками раціональної фармакотерапії захворювань сполучної 
тканини (гострої ревматичної лихоманки та хронічної ревматичної 
хвороби серця, остеопорозу, системної склеродермії, ревматоїдного 
артриту, системного червоного вовчака). 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98747 

Дата реєстрації авторського права 
 

23.07.2020 

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

 
Кіреєв Ігор Володимирович, Савохіна Марина Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
Національний фармацевтичний університет 
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Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Науковий твiр  "Методичні рекомендації з підготовки до контролю 
засвоєння підсумкового модульного контролю № 2" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Кіреєв І. В. та ін. / Методичні рекомендації з 
підготовки до контролю засвоєння підсумкового модульного контро-
лю № 2 : метод. рек. для студентів / І. В. Кіреєв, М. В. Савохіна. - Х. : 
НФаУ, 2019. - 48 с. 

Анотація  

Методичні рекомендації містять теоретичні питання для підготовки 
підсумкового модульного контролю № 2, теоретичні питання для 
самостійного опрацювання, перелік тестових завдань для підготовки 
до контролю знань, умінь і практичних навичок, критерії оцінювання 
успішності здобувачів вищої освіти та список рекомендованих 
літературних джерел для підготовки до підсумкового модульного 
контролю № 2. Методичні рекомендації призначені для здобувачів 
вищої освіти спеціальності 7.12020102 - "Клінічна фармація" 5 р. н. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98748 

Дата реєстрації авторського права 
 

23.07.2020 

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

 
Кіреєв Ігор Володимирович, Савохіна Марина Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
Національний фармацевтичний університет 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Науковий твiр "Фізична реабілітація хворих на остеопороз та його 
ускладнення: методичні рекомендації для лікарів та здобувачів вищої 
освіти" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Кіреєв І. В. та ін. / Фізична реабілітація хворих на ос-
теопороз та його ускладнення : метод. рек. для лікарів та для 
здобувачів вищої освіти напряму "Здоров'я людини" спеціальності  
227 "Фізична терапія, ерготерапія" (Фізична реабілітація) / І. В. Кіреєв, 
М. В. Савохіна. - Х. : НФаУ, 2018. - 28 с. 

Анотація  

У методичних рекомендаціях представлені сучасні дані етіології, 
класифікації, діагностики остеопорозу та основні питання програм, 
що рекомендуються для комплексного лікування остеопорозу засоба-
ми і формами фізичної реабілітації, спрямовані на прискорення про-
цесу відновлення кісткової тканини, що дозволяють звести больові 
відчуття в суглобах і кістках до мінімуму. Методичні рекомендації 
призначені для лікарів-реабілітологів, лікарів-ендокринологів, 
лікарів-травматологів, лікарів-терапевтів та лікарів суміжних 
спеціальностей, які займаються лікуванням остеопорозу, та для 
здобувачів вищої освіти напряму "Здоров'я людини" спеціальності 
227 "Фізична терапія, ерготерапія" (Фізична реабілітація). 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98749 

Дата реєстрації авторського права 
 

23.07.2020 

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

 
Кіреєв Ігор Володимирович, Рябова Оксана Олександрівна, Жабо-
тинська Наталія Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
Національний фармацевтичний університет 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Науковий твiр "Реабілітаційні заходи при дорсалгіях: методичні 
рекомендації для здобувачів вищої освіти та лікарів" 

  

Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Кіреєв І. В. та ін. / Реабілітаційні заходи при 
дорсалгіях : метод. рек. / І. В. Кіреєв, Н. В. Жаботинська, О. О. Рябова. - 
Х. : НФаУ, 2019. - 32 с. 

Анотація  
У методичних рекомендаціях наведені сучасні дані про етіологію, 
механізми розвитку, клінічні прояви та лікувальна програма 
дорсалгій, в якій переважно приділено увагу немедикаментозним ме-
тодам, а саме масажу та лікувальній фізкультурі.  Методичні 
рекомендації призначені для підготовки до аудиторної та самостійної 
роботи здобувачів вищої освіти медичних та фармацевтичних ЗВО і 
фармацевтичних факультетів закладів вищої освіти ІІІ-ІV рівнів 
акредитації, а також для лікарів практиків. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98750 

Дата реєстрації авторського права 
 

23.07.2020 

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

 
Кіреєв Ігор Володимирович, Жаботинська Наталія Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
Національний фармацевтичний університет 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Науковий твiр "Фармакотерапія захворювань крові: методичні 
рекомендації для викладачів" 

  

Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Кіреєв І. В. та ін. / Фармакотерапія захворювань 
крові : метод. рек. для викладачів / І. В. Кіреєв, Н. В. Жаботинська. - 
Х. : НФаУ, 2019. - 44 с. 

Анотація  
Методичні рекомендації містять мету практичного заняття, регла-
мент проведення практичного заняття, перелік теоретичних питань 
для аудиторного заняття та для самостійної роботи студента, 
інформаційний матеріал, розбір якого запропоновано на практично-
му занятті, ситуаційні завдання для розв'язання студентами під час 
практичного заняття та для перевірки самостійної роботи студента, 
перелік тестових завдань для контролю знань, умінь і практичних 
навичок, критерії оцінювання успішності студентів за темою заняття, 
список рекомендованих літературних джерел. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98751 

Дата реєстрації авторського права 
 

23.07.2020 

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

 
Кіреєв Ігор Володимирович, Рябова Оксана Олександрівна, Кашута 
В'ячеслав Євгенович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
Національний фармацевтичний університет 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Науковий твiр "Фармакотерапія дитячих захворювань: методичні 
рекомендації для викладачів" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Кіреєв І. В. та ін. / Фармакотерапія дитячих захво-
рювань : метод. рек. для викладачів / І. В. Кіреєв, О. О. Рябова,  
В. Є. Кашута. - Х. : НФаУ, 2019. - 40 с. 

Анотація  
Методичні рекомендації містять мету практичного заняття, регла-
мент проведення практичного заняття, перелік теоретичних питань 
для аудиторного заняття та для самостійної роботи студента, 
інформаційний матеріал, розбір якого запропоновано на практично-
му занятті, ситуаційні завдання для розв'язання студентами під час 
практичного заняття, ситуаційні завдання для перевірки самостійної 
роботи студента, перелік тестових завдань для контролю знань, умінь 
і практичних навичок, критерії оцінювання успішності студентів за 
темою заняття, список рекомендованих літературних джерел. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98752 

Дата реєстрації авторського права 
 

23.07.2020 

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

 
Кіреєв Ігор Володимирович, Рябова Оксана Олександрівна, Жабо-
тинська Наталія Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
Національний фармацевтичний університет 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
 Науковий твiр "Ішемічний інсульт: етіологія, патогенез, клінічна 
картина, діагностика, сучасна фармакотерапія, медико-соціальна 
реабілітація: методичні рекомендації для лікарів та здобувачів вищої 
освіти" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Ішемічний інсульт: етіологія, патогенез, клінічна 
картина, діагностика, сучасна фармакотерапія, медико-соціальна 
реабілітація : метод. рек. для лікарів та здобувачів вищої освіти / І. В. 
Кіреєв, О. О. Рябова, Н. В. Жаботинська. - Х. : НФаУ, 2019. - 24 с. 

Анотація  
Методичні рекомендації містять сучасні дані про епідеміологію, 
етіопатогенез, клінічні прояви і діагностику, сучасну фармакотерапію 
ішемічного інсульту. В методичних рекомендаціях наведено поло-
ження про медико-соціальну реабілітацію хворих на ішемічний 
інсульт, подано аспекти фізичної реабілітації та ерготерапії. 
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Методичні рекомендації призначені для сімейних лікарів, 
невропатологів, реабілітологів, а також для аудиторної та 
позааудиторної самостійної роботи здобувачів вищої освіти 
спеціальності 227 "Фізична терапія, ерготерапія" освітньо-
професійної програми "Фізична терапія". 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98753 

Дата реєстрації авторського права 
 

23.07.2020 

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

 
Кіреєв Ігор Володимирович, Рябова Оксана Олександрівна, Жабо-
тинська Наталія Володимирівна, Кашута В'ячеслав Євгенович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
Національний фармацевтичний університет 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Науковий твір "Грип та ГРВІ: клініка, діагностика, сучасна 
фармакотерапія: методичні рекомендації для лікарів та здобувачів 
вищої освіти" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Кіреєв І. В. / Грип та ГРВІ: клініка, діагностика, су-
часна фармакотерапія : метод. рек. для лікарів та здобувачів  вищої 
освіти  / І. В. Кіреєв, О. О. Рябова, Н. В. Жаботинська, В. Є. Кашута. - 
Х. : НФаУ, 2019. - 20 с. 

Анотація  
Методичні рекомендації містять сучасні дані про епідеміологію, 
етіопатогенез, клінічні ознаки і діагностику грипу та ГРВІ, сучасну 
фармакотерапію грипу та ГРВІ та специфічну профілактику грипу. 
Методичні рекомендації призначені для сімейних лікарів та 
терапевтів, а також для аудиторної та позааудиторної самостійної ро-
боти здобувачів вищої освіти спеціальності "Фармація, промислова 
фармація". 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98754 

Дата реєстрації авторського права 
 

23.07.2020 

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

 
Кіреєв Ігор Володимирович, Трищук Надія Михайлівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
Національний фармацевтичний університет 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Науковий твiр "Фармакотерапія захворювань органів ендокринної 
системи. Методичні рекомендації" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Кіреєв І. В. та ін. / Фармакотерапія захворювань 
органів ендокринної системи : метод. рек. для студентів / І. В. Кіреєв, 
Н. М. Трищук. - Х. : НФаУ, 2019. - 48 с. 
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Анотація  
Методичні рекомендації містять сучасні дані етіології, класифікації, 
діагностики, фармакотерапії захворювань органів ендокринної сис-
теми. Представлено актуальність проблеми, клінічна картина й 
основні напрямки фармакотерапії гіпотиреозу, подагри, цукрового 
діабету Ӏ типу, хвороби Аддісона, ожиріння, акромегалії  та питання 
профілактики цих захворювань, а також надані ситуаційні завдання 
та тестові питання з фармакотерапії захворювань ендокринної системи.  

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98755 

Дата реєстрації авторського права 
 

23.07.2020 

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

 
Кіреєв Ігор Володимирович, Рябова Оксана Олександрівна 

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 твiр "Фармакотерапія венеричних захворювань. 
Методичні рекомендації" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Кіреєв І. В. та ін. / Фармакотерапія венеричних за-
хворювань : метод. рек. для студентів / І. В. Кіреєв, О. О. Рябова. - Х. : 
НФаУ, 2019. - 40 с. 

Анотація  
У методичних рекомендаціях наведено теоретичні питання до ауди-
торного заняття, теоретичні питання для самостійного опрацювання, 
завдання для аудиторної роботи, тестові завдання для контролю 
знань, умінь і практичних навичок, список рекомендованих 
літературних джерел. Методичні рекомендації призначені для 
аудиторної роботи студентів спеціальності "Фармація" освітньої про-
грами "Клінічна фармація" на практичних заняттях з дисципліни 
"Фармакотерапія". 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98756 

Дата реєстрації авторського права 
 

23.07.2020 

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

 
Кіреєв Ігор Володимирович, Жаботинська Наталія Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
Національний фармацевтичний університет 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Науковий твiр "Фармакотерапія захворювань крові. Методичні 
рекомендації" 
 

Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Кіреєв І. В. та ін. / Фармакотерапія захворювань 
крові : метод. рек. для студентів / І. В. Кіреєв, Н. В. Жаботинська. - Х. 
: НФаУ, 2019. - 16 с. 
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Анотація  
Методичні рекомендації містять мету практичного заняття, перелік 
теоретичних питань для аудиторного заняття та для самостійної ро-
боти студента, ситуаційні завдання для розв'язання студентами під 
час практичного заняття та для перевірки самостійної роботи студен-
та, перелік тестових завдань для контролю знань, умінь і практичних 
навичок, список рекомендованих літературних джерел. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98757 

Дата реєстрації авторського права 
 

23.07.2020 

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

 
Кіреєв Ігор Володимирович, Рябова Оксана Олександрівна, Жабо-
тинська Наталія Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
Національний фармацевтичний університет 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Науковий твiр "Пієлонефрити. Сучасна діагностика та 
фармакотерапія: методичні рекомендації для здобувачів вищої освіти 
та лікарів" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Кіреєв І. В. та ін. / Пієлонефрити. Сучасна 
діагностика та фармакотерапія : метод. рек. / І. В. Кіреєв, Н. В. Жабо-
тинська, О. О. Рябова. - Х. : НФаУ, 2019. - 20 с. 

Анотація  

У методичних рекомендаціях наведені сучасні дані про етіологію, 
клінічні прояви, сучасну діагностику, фармакотерапію та 
профілактику різних форм пієлонефриту. Методичні рекомендації 
призначені для підготовки до аудиторної та самостійної роботи 
здобувачів вищої освіти фармацевтичного ЗВО та фармацевтичних 
факультетів медичних закладів вищої освіти ІІІ-ІV рівнів 
акредитації, а також для лікарів практичної медицини. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98758 

Дата реєстрації авторського права 
 

23.07.2020 

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

 
Кіреєв Ігор Володимирович, Савохіна Марина Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
Національний фармацевтичний університет 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Науковий твір "Фармакотерапія ендокринних захворювань та пору-
шень обміну речовин. Фармакотерапія хвороб сполучної тканини та 
алергічних хвороб: методичні рекомендації для викладачів" 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Кіреєв І. В. та ін. / Фармакотерапія ендокринних за-
хворювань та порушень обміну речовин. Фармакотерапія хвороб 
сполучної тканини та алергічних хвороб : метод. рек. для викладачів / 
І. В. Кіреєв, М. В. Савохіна. - Х. : НФаУ, 2019. - 60 с. 

Анотація  

Методичні рекомендації містять сучасні дані етіології, класифікації, 
діагностики, раціональної фармакотерапії цукрового діабету І типу, 
гіпотиреозу, акромегалії, хвороби Аддісона, подагри, гострої 
ревматичної лихоманки, остеопорозу, гострої кропив'янки, набряку 
Квінке, інсектної алергії, ситуаційні завдання, перелік тестових зав-
дань для контролю знань, умінь і практичних навичок, критерії 
оцінювання успішності здобувачів вищої освіти. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98759 

Дата реєстрації авторського права 
 

23.07.2020 

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

 
Кіреєв Ігор Володимирович, Рябова Оксана Олександрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
Національний фармацевтичний університет 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Науковий твір "Фармакотерапія шкірних захворювань. Методичні 
рекомендації" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Кіреєв І. В. та ін. / Фармакотерапія шкірних захво-
рювань : метод. рек. для студентів / І. В. Кіреєв, О. О. Рябова. - Х. : 
НФаУ, 2019. - 40 с. 

Анотація  

У методичних рекомендаціях наведено теоретичні питання до ауди-
торного заняття, теоретичні питання для самостійного опрацювання, 
завдання для аудиторної роботи, тестові завдання для контролю 
знань, умінь і практичних навичок, список рекомендованих 
літературних джерел. Методичні рекомендації призначені для 
аудиторної роботи студентів спеціальності "Фармація" освітньої про-
грами "Клінічна фармація" на практичних заняттях з дисципліни 
"Фармакотерапія". 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98760 

Дата реєстрації авторського права 
 

28.07.2020 

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

 
Вакуленко Дмитро Вікторович, Вакуленко Людмила Олексіївна, 
Прилуцька Галина Вікторівна, Клапчук Василь Васильович, Кутако-
ва Оксана Володимирівна, Руцька Анастасія Василівна, Багрій 
Іванна Петрівна 

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

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Підручник "Основи реабілітації, фізичної терапії, ерготерапії" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

У підручнику висвітлено зміст і засоби реабілітації. Описано основи 
фізичної терапії, ерготерапії: зміст, завдання, види, вплив, 
класифікація, режим рухової активності, форми та методи застосу-
вання. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98761 

Дата реєстрації авторського права 
 

28.07.2020 

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

 
Вакуленко Дмитро Вікторович, Вакуленко Людмила Олексіївна, 
Прилуцька Галина Вікторівна, Кутакова 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) 
 

 
Рукопис "Лікувально-реабілітаційний масаж" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

У підручнику висвітлено основи масажу, застосування лікувально-
реабілітаційного масажу (ЛРМ) при захворюваннях та травматичних 
пошкодженнях опорно-рухового апарату, центральної і периферійної 
нервових систем, захворюваннях серцево-судинної, дихальної, 
ендокринної, статевої систем, шкіри, при порушенні обміну речовин, 
в урології, педіатрії. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98762 

Дата реєстрації авторського права 
 

28.07.2020 

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

 
Ізмайлов Ярослав Олексійович, Єгорова Ірина Геннадіївна, Макси-
мова Ірина Іванівна, Знотіна Даяна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Науковий твір "Digital economy as an instrument of globalization" 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Yaroslav Izmaylov, Irina Yegorova, Iryna Maksymova, 
Daina Znotina. Digital economy as an instrument of globalization // PNAP. 
- 2018. - № 27. - P. 52-60. 

Анотація  
 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98763 

Дата реєстрації авторського права 
 

28.07.2020 

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

 
Ізмайлов Ярослав Олексійович, Єгорова Ірина Геннадіївна, Скалік 
Мирослава 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Науковий твір "Rachunkowosc synergii w wieku gospodarki cyfrowej i 
globalizacji" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опулікування: Y. Izmaylov, I. Yegorova, M. Skalik. Rachunkowosc syn-
ergii w wieku gospodarki cyfrowej i globalizacji  // PNAP. Scientific jour-
nal of polonia university periodyk naukowy akademii polonijnej. - 2019. - 
№ 32 (1). - P. 53-59. 

Анотація  
 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98764 

Дата реєстрації авторського права 
 

29.07.2020 

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

 
Плигач Геннадій Геннадійович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Комп'ютерна програма "Birdslsle" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98765 

Дата реєстрації авторського права 
 

29.07.2020 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Плигач Геннадій Геннадійович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Комп'ютерна програма "Girls & Guys" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98766 

Дата реєстрації авторського права 
 

29.07.2020 

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

 
Плигач Геннадій Геннадійович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Комп'ютерна програма "Riddlord" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98767 

Дата реєстрації авторського права 
 

29.07.2020 

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

 
Плигач Геннадій Геннадійович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Комп'ютерна програма "Pirates? Pirates!" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98768 

Дата реєстрації авторського права 
 

29.07.2020 

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

 
Плигач Геннадій Геннадійович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Комп'ютерна програма "Jane's Story: Design Adventure" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98769 

Дата реєстрації авторського права 
 

29.07.2020 

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

 
Плигач Геннадій Геннадійович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Комп'ютерна програма "Campus Game" 

  

Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98770 

Дата реєстрації авторського права 
 

29.07.2020 

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

 
Левтеров Андрій Іванович, Іванов Станіслав Миколайович,  
Ткачук Олена Дмитрівна, Барановський Дмитро Іванович,  
Хохлов Анатолій Михайлович, Кібкало Дмитро Вікторович,  
Хмель Микола Миколайович, Воронкова Алла Анатоліївна 

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 "Навчальний електронно-інформаційний комплекс 
(НЕІК) "Генетика з біометрією" 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
База даних призначена для підтримки навчальної, методичної і 
наукової діяльності з дисципліни "Генетика з біометрією". Реалізує 
такі функції: підготовка вхідних даних; віддалена реєстрація кори-
стувача через мережу Інтернет; навчання з урахуванням вимог 
європейської кредитно-трансферної системи. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98771 

Дата реєстрації авторського права 
 

29.07.2020 

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

 
Дуднєва Юлія Ернстівна, Васильєва Марія Олександрівна, 
Обидєннова Тетяна Сергіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Літературний твір наукового характеру "Контролінг на малих 
підприємствах: особливості, проблеми та перспективи" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

У статті проаналізовано взаємозв'язок особливостей функціонування 
малого підприємства на різних стадіях життєвого циклу та передумов 
впровадження контролінгу. Визначено найбільш доцільні 
контролінгові інструменти, які рекомендовано використовувати у 
менеджменті малих підприємств. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98772 

Дата реєстрації авторського права 
 

29.07.2020 

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

 
Олійник Юлія Сергіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Літературний твір наукового характеру "Електропостачання: кон-
спект лекцій для студентів денної форми навчання спеціальності 141 
Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Розглядаються системи електропостачання: вимоги та сучасні про-
блеми, основні методи їх розрахунку, режими реактивної потужності, 
принципи розміщення цехових трансформаторів разом із компенсую-
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чими пристроями. Літературний твір містить зміст, загальноприйняті 
умовні позначки, вступ та перелік використаної літератури. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98773 

Дата реєстрації авторського права 
 

29.07.2020 

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

 
Пантєлєєва Ірина Вікторівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Літературний твір наукового характеру "Основні принципи вироб-
ництва, розподілу та споживання електроенергії: конспект лекцій для 
студентів освітнього ступеня "бакалавр" денної та заочної форм нав-
чання спеціальності 015.08 Професійна освіта (Енергетика)" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Конспект лекцій призначено для майбутніх інженерів, сферою 
виробничої діяльності яких є електроенергетика. Матеріали конспек-
ту містять теоретичні матеріали, що висвітлюють питання, пов'язані 
з технічними процесами виробництва, передачі, перетворення та 
розподілу електричної енергії. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98774 

Дата реєстрації авторського права 
 

29.07.2020 

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

 
Олійник Юлія Сергіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Літературний твір наукового характеру "Електропостачання: 
методичні вказівки до виконання курсового проекту для студентів 
денної форми навчання спеціальності 141 Електроенергетика, 
електротехніка та електромеханіка" 

  

Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Розглядаються методичні вказівки до виконання курсового проекту, 
наведені варіанти завдань, сформульовані рекомендації щодо їх ви-
конання, наведено приклади. Літературний твір містить мету і задачі 
курсового проекту, завдання, організацію, зміст курсового проекту, 
варіанти завдань, перелік використаної літератури, додатки. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98775 

Дата реєстрації авторського права 
 

29.07.2020 

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

 
Абрамова Людмила Сергіївна, Капінус Сергій Васильович, Птиця 
Геннадій Григорович, Харченко Тетяна Володимирівна, Ширін 
Валерій Вікторович, Наглюк Іван Сергійович, Левченко Олена 
Сергіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Навчальний посібник "Практикум з проведення аудиту безпеки до-
рожнього руху" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Докладно наведено методики визначення параметрів транспортних 
потоків, дорожніх умов та режимів руху, які впливають на безпеку 
руху на всіх стадіях функціонування дороги. Наведено результати 
перевірок аудиторів на стадіях проектування доріг, експлуатації ву-
лично-дорожньої мережі м. Харків, та пішохідного руху на складних 
перехрестях міста.  

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98776 

Дата реєстрації авторського права 
 

29.07.2020 

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

 
Панченко Валерій Олександрович, Барвінок Микола Миколайович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Комп'ютерна програма "Програмний продукт "Блок Powerbilling" 
("Блок Powerbilling") 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98777 

Дата реєстрації авторського права 
 

29.07.2020 

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

 
Панченко Валерій Олександрович, Барвінок Микола Миколайович 
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Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Комп'ютерна програма "Програмний продукт "Блок АСОЕ" ("Блок 
АСОЕ") 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98778 

Дата реєстрації авторського права 
 

29.07.2020 

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

 
Калінчик Василь Прокопович, Калінчик Ірина Василівна, Буравльо-
ва Марія Темуріївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Науковий твір "Гібридна модель прогнозування енергетичних 
показників" 

  

Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98779 

Дата реєстрації авторського права 
 

29.07.2020 

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

 
Калінчик Василь Прокопович, Калінчик Віталій Васильович, 
Калінчик 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) 
 

 
Науковий твір "Радіально-кільцева структура системи управління 
електроспоживання" 

  

Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98780 

Дата реєстрації авторського права 
 

30.07.2020 

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

 
Залізко Василь Дмитрович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Наукова стаття "Сучасні методи оцінки інноваційного потенціалу 
підприємств у сільському господарстві України" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Визначено важливість оновлення виробництва на базі освоєння до-
сягнень науки і техніки. Розглянуто сучасні методи оцінки 
інноваційного потенціалу в сільському господарстві. Виокремлено, 
систематизовано та доповнено методи оцінки інноваційного 
потенціалу в сільськогосподарських підприємствах з урахуванням 
науково-технічних факторів. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98781 

Дата реєстрації авторського права 
 

30.07.2020 

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

 
Ходаківська Ольга Василівна, Патика Наталія Іванівна, Пугачов 
Микола Іванович, Штакал Марина Анатоліївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Науковий твір "Методичні рекомендації "Сучасні тенденції 
конкурентоспроможності сільського господарства України на 
світовому ринку: моніторинг, оцінка, стратегічні напрями забезпе-
чення" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Твір розроблено згідно з результатами наукових досліджень відділів 
економіки аграрного виробництва та міжнародної інтеграції, земель-
них відносин та природокористування Національного наукового цен-
тру "Інститут аграрної економіки".  

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98782 

Дата реєстрації авторського права 
 

30.07.2020 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Іконнікова Іріна 

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 "ТЕТРАДЬ ОТКРОВЕНИЙ" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Твір являє собою збірку віршів, написаних автором літом 2019 р. в 
Іспанії, після Сонячного та Місячного затемнення. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98783 

Дата реєстрації авторського права 
 

30.07.2020 

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

 
Стахмич Тамара Миколаївна, Пахолюк Олена 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 "Кулінарна справа. Технологія приготування їжі" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
У підручнику висвітлено основи технології приготування їжі за 
новітніми методиками в мережі підприємств харчування різних форм 
власності, подано докладний опис основних розділів кулінарії 
відповідно до державного стандарту ДСПТО 5122-НО.55.3-5-2007 з 
професій "Кухар" 3, 4 та 5 розрядів.  

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98784 

Дата реєстрації авторського права 
 

30.07.2020 

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

 
Жарікова Людмила Володимирівна, Ломакіна Надія Петрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Підручник "Інтегрований курс підготовки продавця непродовольчих 
товарів" 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
У підручнику розглянуто організацію торговельно-технологічного 
процесу в магазинах непродовольчих товарів. Описано специфіку 
діяльності продавців в різних відділах торговельного підприємства. 
Наведено дані про документообіг та його організацію, порядок роботи 
на реєстраторах розрахункових операцій. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98785 

Дата реєстрації авторського права 
 

30.07.2020 

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

 
Горбатюк Наталія Аркадіївна, Зінченко Ольга Іванівна, Мазніченко 
Юлія Францівна, Чуняк Галина Іванівна, Откидач Ганна Іванівна, 
Дирконос Олена 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) 
 

 
Підручник "Основи перукарської справи" 

  

Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

У підручнику систематизовано матеріал з перукарської справи: 
організація роботи перукарні, технології базових стрижок, фарбуван-
ня та укладання волосся, основи конструювання та моделювання 
зачісок.  

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98786 

Дата реєстрації авторського права 
 

30.07.2020 

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

 
Гуменюк Ігор Всеволодович, Гуменюк Ольга Василівна, Паржниць-
кий Віктор Валентинович 

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 "Технологія механоскладальних робіт" 

  

Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
У підручнику розглянуто технологічні питання механоскладальних 
робіт, організації складального виробництва, контролю якості 
виробів, методи складання рознімних і нерознімних з'єднань деталей, 
механізмів передачі й перетворення руху.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98787 

Дата реєстрації авторського права 
 

30.07.2020 

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

 
Бондаренко Ольга Сергіївна, Скляр Юрій Іванович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Стаття "Контрабанда валютних цінностей і товарів комерційного 
призначення як способи легалізації (відмивання) доходів, одержаних 
злочинним шляхом" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Бондаренко О. С., Скляр Ю. І. Контрабанда валют-
них цінностей і товарів комерційного призначення як способи 
легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом // 
Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Юридичні науки. 
- № 2 Том 31 (70). - 2020. - С. 22-26. 

Анотація  
У статті проаналізовано контрабанду валютних цінностей і товарів 
комерційного призначення як способи легалізації (відмивання) 
доходів, одержаних злочинним шляхом. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98788 

Дата реєстрації авторського права 
 

30.07.2020 

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

 
Шаповал Галина Миколаївна, Момот Тетяна Валеріївна, Савенкова 
Марина Валеріївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Стаття "Дослідження взаємозв'язку між ефективністю управління 
оборотними активами і вартістю будівельних підприємств" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Ефективність управління оборотними активами впливає на величи-
ну грошового потоку, а відповідно на вартість корпоративного 
будівельного підприємства, розраховану доходним підходом до оцінки 
вартості бізнесу. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98789 

Дата реєстрації авторського права 
 

30.07.2020 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Гишка Ігор Семенович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Наукова стаття "Звукоутворення на трубі крізь призму акустики та 
фізіології" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

У статті розглядаються питання диференціації єдиної акустичної сис-
теми, ролі та взаємодії її елементів у процесі звукоутворення на трубі. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98790 

Дата реєстрації авторського права 
 

30.07.2020 

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

 
Стефурак Андрій Михайлович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Твір образотворчого мистецтва, складений твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Збірник творів образотворчого мистецтва "Комплект флеш-карток 
для вивчення англійської мови" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Унікальні двосторонні картки для запам'ятовування англійських 
слів. Кожна картка - це слово+транскрипція англійською та 
українською з одного боку, а також унікальна авторська ілюстрація 
для позначення цього слова з іншого. Всі слова розподілені на 27 тем, 
кожна з тем позначена кольором. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98791 

Дата реєстрації авторського права 
 

30.07.2020 

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

 
Албул Сергій Володимирович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

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

 
Монографія "Корисливо-насильницькі злочини відносно іноземців в 
Україні: кримінологічний аналіз" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Албул С. В. Корисливо-насильницькі злочини 
відносно іноземців в Україні: кримінологічний аналіз : монографія / 
С. В. Албул - Одеса : видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2009. - 144 с. 

Анотація  
В монографії надано характеристику корисливо-насильницьких 
злочинів відносно іноземців в Україні, їх чинників, рівня, структури 
та географії, латентності, а також особи злочинця та жертви злочину. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98792 

Дата реєстрації авторського права 
 

30.07.2020 

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

 
Зайцев Юрій Кузьмич 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір навчального характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Збірка наукових творів "Робоча програма та методичні матеріали з 
вивчення навчальної дисципліни "Сучасна політична економія" 
(третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти, галузі знань 05 
"Соціальні та поведінкові науки"/07 "Управління та 
адміністрування/29 "Міжнародні відносини", спеціальності 051 
"Економіка"/072 "Фінанси, банківська справа та страхування"/292 
"Міжнародні економічні відносини", освітньо-наукові програми док-
тора філософії "Економіка"/"Фінанси, банківська справа та страху-
вання"/"Міжнародні економічні відносини")" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Дисципліна "Сучасна політична економія" ознайомлює аспірантів з 
проблемами, викликами, суперечностями та перспективами розвитку 
сучасних економічних систем, цілями, інструментами та 
методологією дослідження закономірностей їх функціонування в умо-
вах становлення глобалізованої економіки та четвертої промислової 
революції.  

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98793 

Дата реєстрації авторського права 
 

30.07.2020 

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

 
Цимбалюк Анатолій Володимирович, Касьяненко Любов 
Михайлівна, Блащук Наталія Іванівна, Аністратенко Юлія Ігорівна 

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

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Навчальний посібник "Податкове право: альбом схем" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

У навчальному посібнику схематично розкрито весь курс "Податко-
вого права", який викладається для ОКР "Бакалавр", висвітлено 
основні поняття, що необхідно знати з курсу, розкрито механізм 
справляння податків в Україні. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98794 

Дата реєстрації авторського права 
 

07.08.2020 

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

 
Влащенко Наталя Вікторівна 

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 програми "HARD з Влащенко" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Програма починається з візитки гостя. Ведуча ставить запитання 
гостю, він має на них відповісти. Протягом програми можуть 
приєднуватись інші гості (по скайпу чи телефону), щоб задати запи-
тання основному гостю чи дати коментар на ту чи іншу тему. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98795 

Дата реєстрації авторського права 
 

07.08.2020 

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

 
Влащенко Наталя Вікторівна 

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 програми "Vласть vs Vлащенко" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
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Анотація  

Програма складається з декількох частин, кожна має назву, 
відповідно до теми розмови. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98796 

Дата реєстрації авторського права 
 

07.08.2020 

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

 
Влащенко Наталя Вікторівна 

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 програми "НАРОД ПРОТИ" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Програма створена для телебачення, в ній обговорюються три теми. 
Три пари гостей, що складаються з опонентів, 2 співведучих - резонери 
(підводять підсумки кожної теми і беруть участь в "Битві без 
компромісів"). 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98797 

Дата реєстрації авторського права 
 

10.08.2020 

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

 
Коваль Михайло 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) 
 

 
Книга "Невідома Україна: історія фортифікації ХХ ст. Міфи та 
реалії" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Невідома Україна. Історія фортифікації ХХ ст. Міфи 
та реалії / М. В. Коваль. - Хмельницький : Видавництво Національної 
академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмель-
ницького, 2014. - 320 с. 

Анотація  

 
 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98798 

Дата реєстрації авторського права 
 

10.08.2020 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Грянка Олександр Васильович, Бурман Олексій Михайлович, Жин-
жа Микола Миколайович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
Приватне акціонерне товариство "БАНКОМЗВ'ЯЗОК" 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Комп'ютерна програма, похідний твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Комп'ютерна програма "Спеціальний програмний сервіс "bkc-
Кордон_ДПСУ_ПДР" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Для забезпечення інформаційної взаємодії між інформаційно-
телекомунікаційною системою прикордонного контролю "Гарт-1" 
Державної прикордонної служби України та Реєстром 
адміністративних правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху 
Національної поліції України. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98799 

Дата реєстрації авторського права 
 

10.08.2020 

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

 
Малишко Ілля Васильович, Коломієць Олександр Петрович, Проко-
пенко Павло Миколайович, Повисший Володимир Миколайович, 
Кара Сергій Віталійович, Бідун Олександр Миколайович, Петренко 
Вячеслав Олександрович, Кошель Олексій Олександрович, Буліч 
Дмитро Іванович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
Акціонерне товариство "Українська залізниця" 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Науковий твір "Програма та методика ходових динамічних випробу-
вань вантажних вагонів" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
У творі описано програму та методику ходових динамічних випробу-
вань 4-вісних вантажних вагонів у порожньому стані. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98800 

Дата реєстрації авторського права 
 

10.08.2020 

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

 
Гуржій Андрій Миколайович, Мещанінов Сергій Кармінович, Нельга 
Анатолій Тимофійович, Співак Віктор Михайлович 

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

 
Літературний письмовий твір навчального характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
"Електротехніка та основи електроніки" підручник для здобувачів 
професійної (професійно-технічної) освіти 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Книга містить основні відомості з загальної електротехніки і 
електроніки: постійного струму, електромагнетизму і 
електромагнітної індукції, однофазного і трифазного змінного струму, 
трансформаторів, асинхронних і синхронних двигунів, машин 
постійного струму, електричних та магнітних елементів автоматики, 
електричних вимірювань та приладів, напівпровідникових приладів, 
випрямлячів змінного струму тощо.  

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98801 

Дата реєстрації авторського права 
 

10.08.2020 

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

 
Кара Сергій Віталійович, Малишко Ілля Васильович, Коломієць 
Олександр Петрович, Бідун Олександр Миколайович, Ігнатенко 
Віктор Степанович, Гриндей Олена Олегівна, Петренко Вячеслав 
Олександрович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
Акціонерне товариство "Українська залізниця" 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Науковий твір "Програма та методика ходових динамічних та 
міцнісних випробувань несучих конструкцій електропоїзда ЕР9М" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

В творі описано програму та методику ходових динамічних та 
міцнісних випробувань несучих конструкцій електропоїзда ЕР9М. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98802 

Дата реєстрації авторського права 
 

10.08.2020 

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

 
Малишко Ілля Васильович, Кара Сергій Віталійович, Петренко Вя-
чеслав Олександрович, Коломієць Олександр Петрович, Прокопенко 
Павло Миколайович, Бідун Олександр Миколайович, Кошель 
Олексій Олександрович, Буліч Дмитро Іванович, Тицишин Олег 
Ігорович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
Акціонерне товариство "Українська залізниця" 
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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 "Програма та методика ходових міцнісних та статич-
них випробувань на міцність несучих конструкцій кранів на 
залізничному ходу" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

У творі описано програму та методику ходових міцнісних та статич-
них випробувань на міцність несучих конструкцій кранів. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98803 

Дата реєстрації авторського права 
 

10.08.2020 

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

 
Кара Сергій Віталійович, Малишко Ілля Васильович, Коломієць 
Олександр Петрович, Бідун Олександр Миколайович, Ігнатенко 
Віктор Степанович, Гриндей Олена Олегівна, Петренко Вячеслав 
Олександрович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
Акціонерне товариство "Українська залізниця" 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Науковий твір "Програма та методика ходових динамічних та 
міцнісних випробувань несучих конструкцій електропоїзда ЕР2" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
У творі описано програму та методику ходових динамічних та 
міцнісних випробувань несучих конструкцій електропоїзда ЕР2. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98804 

Дата реєстрації авторського права 
 

10.08.2020 

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

 
Кара Сергій Віталійович, Коломієць Олександр Петрович, Бідун 
Олександр Миколайович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
Акціонерне товариство "Українська залізниця" 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Науковий твір "Програма та методика ходових динамічних та 
міцнісних випробувань несучих конструкцій електровоза ВЛ11м" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
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Анотація  
У творі описано програму та методику проведення випробувань елек-
тровоза серії ВЛ11м. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98805 

Дата реєстрації авторського права 
 

10.08.2020 

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

 
Кара Сергій Віталійович, Гриндей Олена Олегівна, Коломієць Олек-
сандр Петрович, Бідун Олександр Миколайович, Петренко Вячеслав 
Олександрович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
Акціонерне товариство "Українська залізниця" 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Науковий твір "Програма та методика ходових динамічних та 
міцнісних випробувань несучих конструкцій електровоза ЧС7" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
В творі описано програму та методику проведення динамічних та 
міцнісних випробувань несучих конструкцій пасажирського електро-
воза серії ЧС7. 

 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98806 

Дата реєстрації авторського права 
 

10.08.2020 

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

 
Кара Сергій Віталійович, Малишко Ілля Васильович, Коломієць 
Олександр Петрович, Ігнатенко Віктор Степанович, Бідун Олександр 
Миколайович, Петренко Вячеслав Олександрович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
Акціонерне товариство "Українська залізниця" 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Науковий твір "Програма та методика ресурсних випробувань ваго-
на-хопера модернізованого для зерна" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

У творі описано програму та методику контрольних випробувань 
модернізованих вагонів-зерновозів моделі 19-752. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98807 

Дата реєстрації авторського права 10.08.2020 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Кара Сергій Віталійович, Малишко Ілля Васильович, Повисший Во-
лодимир Миколайович, Бідун Олександр Миколайович, Коломієць 
Олександр Петрович, Ігнатенко Віктор Степанович, Кошель Олексій 
Олександрович, Буліч Дмитро Іванович, Петренко Вячеслав Олек-
сандрович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
Акціонерне товариство "Українська залізниця" 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Науковий твір "Програма та методика ходових динамічних випробу-
вань вагона-платформи моделі 13-401-17" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

В творі описано програму та методику ходових динамічних випробу-
вань при проведенні контрольних випробувань 4-вісних вагонів-
платформ для перевезень контейнерів моделі 13-401-17 в порожньому 
стані. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98808 

Дата реєстрації авторського права 
 

10.08.2020 

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

 
Малишко Ілля Васильович, Кара Сергій Віталійович, Петренко Вя-
чеслав Олександрович, Повисший Володимир Миколайович, 
Коломієць Олександр Петрович, Прокопенко Павло Миколайович, 
Бідун Олександр Миколайович, Тищишин Олег Ігорович, Гупалов 
Максим Вікторович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
Акціонерне товариство "Українська залізниця" 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Науковий твір "Програма та методика ходових динамічних та 
міцнісних випробувань несучих конструкцій тепловоза серії 2ТЕ10М" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
В творі описано програму та методику ходових динамічних та 
міцнісних випробувань несучих конструкцій тепловоза серії 
2ТЕ10М2. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98809 

Дата реєстрації авторського права 
 

10.08.2020 

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

 
Науменко Ігор Вікторович, Ліцман Андрій Миколайович, Робец 
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Геннадій Адамович, Кучерявенко Ігор В'ячеславович, Конвісар Ми-
кола Григорович, Усенко Сергій Миколайович, Полениця Петро Во-
лодимирович, Майборода Юлія Миколаївна, Обухов Олексій 
Анатолійович, Діденко Євгеній Юрійович 

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 "Підвищення ефективності вогню 
артилерійських підрозділів" 

  

Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Метою аудіовізуального твору є наочне ознайомлення з завданнями, 
які вирішуються вогнем артилерії, та критеріями оцінювання 
ефективності вогню. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98810 

Дата реєстрації авторського права 
 

10.08.2020 

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

 
Коломієць Олександр Петрович, Кара Сергій Віталійович, Бідун 
Олександр Миколайович, Петренко Вячеслав Олександрович, Ти-
щишин Олег Ігорович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
Акціонерне товариство "Українська залізниця" 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір, літературний письмовий твір науково-
го характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Науковий твір  "Програма та методика ходових динамічних та 
міцнісних випробувань ходових частин, рам візків електровозів серії 
ЧС8" 

  

Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
В творі описано програму та методику проведення ходових та 
міцнісних випробувань ходових частин, рам візків електровозів серії 
ЧС8. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98811 

Дата реєстрації авторського права 
 

10.08.2020 

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

 
Кузнєцова Олександра Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Складений твір, твір образотворчого мистецтва 
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Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Збірка творів образотворчого мистецтва "Мультиплікаційний персо-
наж "Варварош" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Варварош, вельми кумедний чоловік. Він той "випадковий", коло-
ритний, місцевий друг, зустрівши якого в подорожі потім ще довго 
згадуєш і розповідаєш про нього як окрему пригоду.  

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98812 

Дата реєстрації авторського права 
 

10.08.2020 

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

 
Воронцова Тетяна Володимирівна, Пономаренко Володимир Степа-
нович, Лаврентьєва Ірина Вікторівна, Хомич Олена Леонідівна, Анд-
рук Наталія Володимирівна, Василенко Катерина 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 4 класу закладів загальної 
середньої освіти (у 2-х частинах)" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Підручник "Я досліджую світ" для 4 класу закладів загальної 
середньої освіти (у 2-х частинах) створено відповідно до Типової 
освітньої програми колективу авторів під керівництвом Р. Б. Шияна.  

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98813 

Дата реєстрації авторського права 
 

10.08.2020 

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

 
Малишко Ілля Васильович, Коломієць Олександр Петрович, Повис-
ший Володимир Миколайович, Кара Сергій Віталійович, Бідун Олек-
сандр Миколайович, Кошель Олексій Олександрович, Буліч Дмитро 
Іванович, Петренко Вячеслав Олександрович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
Акціонерне товариство "Українська залізниця" 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Науковий твір "Програма та методика ресурсних випробувань 
напіввагона" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
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Анотація  

В творі описано програму та методику проведення контрольних ви-
пробувань вагонів після їх модернізації. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98814 

Дата реєстрації авторського права 
 

10.08.2020 

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

 
Кара Сергій Віталійович, Коломієць Олександр Петрович, Бідун 
Олександр Миколайович, Повисший Володимир Миколайович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
Акціонерне товариство "Українська залізниця" 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Науковий твір  "Програма та методика ходових динамічних та 
міцнісних випробувань несучих конструкцій електровоза ВЛ80к" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

В творі описано програму та методику проведення випробувань елек-
тровоза серії ВЛ80к з вичерпаним терміном подовженого строку 
служби (понад 50 років). 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98815 

Дата реєстрації авторського права 
 

10.08.2020 

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

 
Воронцова Тетяна Володимирівна, Пономаренко Володимир Степа-
нович, Пономаренко Ліна Володимирівна, Хомич Олена Леонідівна, 
Лаврентьєва Ірина Вікторівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір навчального характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
"Інформатика" підручник для 4 класу закладів загальної середньої 
освіти" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Видання "Інформатика" підручник для 4 класу закладів загальної 
середньої освіти створено відповідно до Типової освітньої програми 
колективу авторів під керівництвом Р. Б. Шияна. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98816 

Дата реєстрації авторського права 
 

10.08.2020 

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

 
Малишко Ілля Васильович, Коломієць Олександр Петрович, Проко-
пенко Павло Миколайович, Кара Сергій Віталійович, Повисший Во-
лодимир Миколайович, Ігнатенко Віктор Степанович, Бідун Олек-
сандр Миколайович, Петренко Вячеслав Олександрович, Кошель 
Олексій Олександрович, Буліч Дмитро Іванович 

  
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
Акціонерне товариство "Українська залізниця" 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Науковий твір  "Програма та методика ходових динамічних випробу-
вань універсального вагона-платформи моделі 13-4012" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

В творі описано програму та методику ходових динамічних випробу-
вань  та оцінювання показників якості руху універсальної платформи 
в порожньому стані моделі 13-4012 за результататми ходових  
динамічних випробувань на перегоні Брівки-Попільня Південно-
Західної  залізниці. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98817 

Дата реєстрації авторського права 
 

10.08.2020 

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

 
Лизенко Олег Олегович 

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 "Житловий будинок на Виноградній, 8" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Проект розроблений для будівництва житлового будинку за адресою: 
Харківська обл., Харківський р-н, с. Циркуни, вул. Виноградна, 8. 
Проект складається з візуалізацій одноповерхового житлового будин-
ку. Площа житлового будинку становить 140,50 кв. м. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98818 

Дата реєстрації авторського права 10.08.2020 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Кара Сергій Віталійович, Малишко Ілля Васильович, Коломієць 
Олександр Петрович, Бідун Олександр Миколайович, Ігнатенко 
Віктор Степанович, Гриндей Олена Олегівна, Петренко Вячеслав 
Олександрович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
Акціонерне товариство "Українська залізниця" 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Науковий твір  "Програма та методика ходових динамічних та 
міцнісних випробувань несучих конструкцій електропоїзда ЕР1" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
В творі описано програму та методику проведення ходових 
динамічних та міцнісних випробувань несучих конструкцій 
електропоїзда серії ЕР1. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98819 

Дата реєстрації авторського права 
 

10.08.2020 

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

 
Малишко Ілля Васильович, Коломієць Олександр Петрович,  
Прокопенко Павло Миколайович, Кара Сергій Віталійович,  
Ігнатенко Віктор Степанович, Корсун Юрій Михайлович,  
Бідун Олександр Миколайович, Петренко Вячеслав Олександрович, 
Кошель Олексій Олександрович, Буліч Дмитро Іванович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
Акціонерне товариство "Українська залізниця" 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Науковий твір "Програма та методика ресурсних випробувань ваго-
на-хопера для обкотишів та агломерату" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
В творі описано програму та методику, що встановлює послідовність, 
методи і порядок проведення контрольних випробувань вагонів. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98820 

Дата реєстрації авторського права 
 

10.08.2020 

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

 
Малишко Ілля Васильович, Кара Сергій Віталійович, Повисший Во-
лодимир Миколайович, Коломієць Олександр Петрович, Прокопенко 
Павло Миколайович, Петренко Вячеслав Олександрович, Бідун 
Олександр Миколайович, Гупалов Максим Вікторович, Тищишин 
Олег Ігорович 
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Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
Акціонерне товариство "Українська залізниця" 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Науковий твір  "Програма та методика ходових міцнісних випробу-
вань несучих конструкцій тепловоза серії ЧМЕ3" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

В творі описано програму та методику виконання ходових міцнісних 
випробувань  несучих конструкцій маневрового тепловоза серії 
ЧМЕ3. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98821 

Дата реєстрації авторського права 
 

10.08.2020 

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

 
Кара Сергій Віталійович, Малишко Ілля Васильович, Коломієць 
Олександр Петрович, Ігнатенко Віктор Степанович, Прокопенко 
Павло Миколайович, Бідун Олександр Миколайович, Петренко Вя-
чеслав Олександрович, Кошель Олексій Олександрович, Буліч 
Дмитро Іванович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
Акціонерне товариство "Українська залізниця" 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Науковий твір "Програма та методика експлуатаційних випробувань 
модернізованого вагона-хопера моделі 19-752" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
В творі описано програму та методику проведення підконтрольної 
експлуатації вагонів-зерновозів моделі 19-752 після модернізації рами 
кузова. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98822 

Дата реєстрації авторського права 
 

11.08.2020 

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

 
Наволочка Максим Валерійович 

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 "ПриватДок" 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Це система електронного документообігу АТ КБ "ПриватБанк". 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98823 

Дата реєстрації авторського права 
 

11.08.2020 

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

 
Кулинич Андрій Юрійович 

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 "Система ОДБ: платежі та внутрішні СЕП" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Це одна із комп'ютерних програм операційного дня банку АТ КБ 
"ПриватБанк", яка дозволяє обробляти внутрішні платежі та вико-
нувати роботу з відповідними платіжними документами. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98824 

Дата реєстрації авторського права 
 

11.08.2020 

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

 
Шевченко Андрій Олександрович 

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 "Система ОДБ: клієнти та рахунки" 

  

Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Це одна з комп'ютерних програм операційного дня банку АТ КБ 
"ПриватБанк", яка дозволяє обробляти дані клієнтів та їх рахунки. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98825 

Дата реєстрації авторського права 
 

11.08.2020 

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

 
Федорко Анастасія Сергіївна, Данченко Олена Олександрівна, 
Ніколаєва Юлія Володимирівна, Яковійчук Олександр Володимирович 
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Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Науковий твір "Fatty acid composition of tissue lipids goslings and goose 
embryons" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Досліджено зміни жирнокислотного складу ліпідів тканин мозку і 
печінки гусей та їх ембріонів з ембріогенезу до постнатального 
періоду.  

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98826 

Дата реєстрації авторського права 
 

11.08.2020 

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

 
Хабаров В'ячеслав Ігорович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Музичний твір без тексту, складений твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Збірка музичних творів без тексту  "SumsongS" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
 

 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98827 

Дата реєстрації авторського права 
 

11.08.2020 

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

 
Мацишин Віктор Сергійович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір навчального характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру "Концепция А-
192" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98828 

Дата реєстрації авторського права 
 

11.08.2020 

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

 
Лелюк Ольга Юріївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Літературний письмовий твір "Гіпотеза щодо трансформації 
тривалості економічного циклу під впливом підвищення якості 
людських ресурсів" 

  

Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98829 

Дата реєстрації авторського права 
 

11.08.2020 

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

 
Кобзар Катерина Миколаївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Літературний письмовий твір "Описание метода глубинного хилинга 
тела" 

  

Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
У творі описано авторський метод роботи з фізичним тілом як 
невід'ємною частиною енергетичних складових людини. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98830 

Дата реєстрації авторського права 
 

11.08.2020 

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

 
Денісенков Сергій Вячеславович 

Повне ім'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 "Знак для товарів і послуг 
"ТЕРИТОРІЯ СХОДІВ" 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Твір образотворчого мистецтва "Територія сходів" має графічні еле-
менти у вигляді стилістичного зображення сходів у формі спіралі та 
прямих ліній, які складають літери "Т" та "С", що є заголовними 
літерами словосполучення "Територія сходів". 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98831 

Дата реєстрації авторського права 
 

11.08.2020 

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

 
Максименко Олена Андріївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір, складений твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Збірка віршів "Про вічне" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
"Про вічне" - збірка поезій, в яких у віршованій формі розповідається 
про історичні події та героїв минувшини. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98832 

Дата реєстрації авторського права 
 

11.08.2020 

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

 
Крутоголова Олена Вікторівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Стаття "Мовна репрезентація концептів і семантична деривація" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

У статті узагальнюються й описуються кілька процедур концепту-
ального аналізу. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98833 

Дата реєстрації авторського права 
 

11.08.2020 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Ієвлєв Олексій Андрійович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Складений твір, твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Збірка графічних зображень "Adcheck" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Збірка графічних зображень складається з двох зображень та являє 
собою зображення слова "Adcheck" створене автором і призначене 
для використання як торгових марок, знаків для товарів і послуг та 
логотипів. Зображення виконується в будь-якій колірній гамі.   

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98834 

Дата реєстрації авторського права 
 

11.08.2020 

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

 
Кострикін Олексій 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 "KEIHIN" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Графічне зображення являє собою зображення літер "Keihin", ство-
рене автором і призначене для використання як торгових марок, 
знаків для товарів і послуг та логотипів. Зображення виконується в 
будь-якій колірній гамі.  

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98835 

Дата реєстрації авторського права 
 

11.08.2020 

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

 
Калініченко В'ячеслав Анатолійович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Складений твір, твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Збірка графічних зображень "ROYALBLACK" 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Графічне зображення являє собою зображення літер "Royalblack", 
створене автором і призначене для використання як торгових марок, 
знаків для товарів і послуг та логотипів. Зображення виконується в 
будь-якій колірній гамі.  

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98836 

Дата реєстрації авторського права 
 

11.08.2020 

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

 
Калініченко В'ячеслав Анатолійович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Складений твір, твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Збірка графічних зображень "DEESTONE" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Графічне зображення являє собою зображення літер "Deestone", ство-
рене автором і призначене для використання як торгових марок, 
знаків для товарів і послуг та логотипів. Зображення виконується в 
будь-якій колірній гамі.  

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98837 

Дата реєстрації авторського права 
 

11.08.2020 

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

 
Калініченко В'ячеслав 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) 
 

 
Графічне зображення "ВКТ" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Графічне зображення являє собою зображення літер "ВКТ", створене 
автором і призначене для використання як торгових марок, знаків 
для товарів і послуг та логотипів. Зображення виконується в будь-
якій колірній гамі.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98838 

Дата реєстрації авторського права 
 

11.08.2020 

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

 
Стеколенко Олександр Леонідович, Рєка Ольга Василівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір, створений для кіно 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Кіносценарій повнометражного фільму "Місцями туман" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
"Місцями туман" за жанром є неонуаром та екзистенційною драмою, 
яка включає елементи політичного детективу. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98839 

Дата реєстрації авторського права 
 

11.08.2020 

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

 
Денисенко Олександр Володимирович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір, створений для кіно 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Кіносценарій "Лицар помсти" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Кіносценарій "Лицар помсти" - це захоплюючий історичний хоррор-
фентезі, що закінчується хепі-ендом і відповідає на питання, чи здат-
на чиста душею людина на помсту? 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98840 

Дата реєстрації авторського права 
 

11.08.2020 

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

 
Сізоненко Олександр Олександрович, Козирь Анна Анатоліївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 
Пісня "Ты моя любовь" 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98841 

Дата реєстрації авторського права 
 

11.08.2020 

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

 
Філоненко Валерій Володимирович, Канюра Олександр Андрійович, 
Яковенко Людмила Миколаївна, Біденко Наталія Василівна, Шафета 
Олег Борисович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Літературний письмовий твір "КАРТА ОБСТЕЖЕННЯ ПАЦІЄНТА 
З ВРОДЖЕНИМИ НЕЗРОЩЕННЯМИ ВЕРХНЬОЇ ГУБИ ТА 
ПІДНЕБІННЯ ІЗ  ЗУБОЩЕЛЕПНИМИ ДЕФОРМАЦІЯМИ" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98842 

Дата реєстрації авторського права 
 

11.08.2020 

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

 
Мельник Альона Олександрівна, Канюра Олександр Андрійович, 
Яковенко Людмила Миколаївна, Біденко Наталія Василівна, 
Філоненко Валерій Володимирович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Літературний письмовий твір "КАРТА ОБСТЕЖЕННЯ ПАЦІЄНТА 
ІЗ ПАТОЛОГІЄЮ ЯЗИКА ТА ЗУБОЩЕЛЕПНИМИ 
АНОМАЛІЯМИ" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98843 

Дата реєстрації авторського права 11.08.2020 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 60, 2020 
 

 208 

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

 
Мельник Альона Олександрівна, Яковенко Анна Олександрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Літературний письмовий твір "ЛОГОПЕДИЧНА КАРТА ОБСТЕ-
ЖЕННЯ ПАЦІЄНТА ІЗ ПАТОЛОГІЄЮ ЯЗИКА ТА ЗУБОЩЕЛЕП-
НИМИ АНОМАЛІЯМИ" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98844 

Дата реєстрації авторського права 
 

11.08.2020 

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

 
Савчук Тамара Олександрівна, Ваховський Віталій Миколайович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Комп'ютерна програма "Інтелектуальний модуль підтримки рішень 
на фондовому ринку акцій" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Комп'ютерна програма "Інтелектуальний модуль підтримки рішень 
на фондовому ринку акцій" розроблена на мові програмування С# 
знань з використанням нечіткої логіки. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98845 

Дата реєстрації авторського права 
 

11.08.2020 

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

 
Церковна Олена Вікторівна, Сукнов Михайло Петрович, Танянський 
Станіслав Федорович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
Харківський національний університет радіоелектроніки 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Складений твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Словник "Російсько-українсько-англійський тематичний словник 
спортивних термінів" 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
У словник увійшли основні терміни за найпопулярнішими видами 
спорту, такими як футбол, баскетбол, волейбол, легка атлетика й 
бокс, коротке й точне найменування загальних питань, вправ, 
елементів вправ, технічних і тактичних прийомів, деталей снарядів, 
інвентаря.  

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98846 

Дата реєстрації авторського права 
 

11.08.2020 

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 
 

 
Музичний твір без тексту, похідний твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Аранжування до музичного твору без тексту "Ой виходьте Дівчата" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Аранжування народної пісні "Ой виходьте Дівчата". За 
індивідуальною розробкою. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98847 

Дата реєстрації авторського права 
 

11.08.2020 

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 
 

 
Музичний твір без тексту, похідний твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Аранжування до музичного твору без тексту "Летів Пташок" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Аранжування народної пісні "Летів Пташок". За індивідуальною 
розробкою. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98848 

Дата реєстрації авторського права 
 

11.08.2020 
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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 
 

 
Музичний твір без тексту, похідний твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Аранжування до музичного твору без тексту "Зимова" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Аранжування народної пісні "Зимова". За індивідуальною розробкою. 
 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98849 

Дата реєстрації авторського права 
 

11.08.2020 

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

 
Пахомов Володимир Васильович, Бондаренко Ольга Сергіївна, Дум-
чиков Михайло Олександрович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Стаття "Об'єктивні ознаки корупційних злочинів, які вчиняються 
приватним лікарем" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Пахомов В. В., Бондаренко О. С., Думчиков М. О. 
Об'єктивні ознаки корупційних злочинів, які вчиняються приватним 
лікарем // Юридичний науковий електронний журнал. - 2019. - № 5. - 
С. 260-262. 

Анотація  

У статті аналізуються об'єктивні ознаки корупційних злочинів, які 
можуть вчиняться приватним лікарем. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98850 

Дата реєстрації авторського права 
 

11.08.2020 

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

 
Бондаренко Ольга Сергіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Стаття "Кримінальна відповідальність за домашнє насильство в 
Україні" 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Бондаренко О. С. Кримінальна відповідальність за 
домашнє насильство в Україні // Правові горизонти. - 2020. - № 20. - 
С. 102-107. 

Анотація  
Стаття присвячена кримінальній відповідальності за вчинення до-
машнього насильства в Україні. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98851 

Дата реєстрації авторського права 
 

11.08.2020 

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

 
Турецький Іван Васильович  

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 "Орден імені Михайла Боїма за досяг-
нення в науці та мистецтві" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Твір ужиткового мистецтва "Орден імені Михайла Боїма за досяг-
нення в науці та мистецтві" виконаний в двох рівнях. Орден виго-
товлений з металу, з використаннням позолоти та емалі (білої та 
голубої). 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98852 

Дата реєстрації авторського права 
 

11.08.2020 

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

 
Турецький Іван Васильович 

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 "Нагорода культурного співробітництва 
"Шовковий шлях" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Малюнок "Нагорода культурного співробітництва "Шовковий 
шлях" виконаний в трьох рівнях. Нагорода виготовлена з металу, з 
використанням позолоти та червоної емалі. Окрім того, має 
декоративні елементи - камені - 15 штук. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98853 

Дата реєстрації авторського права 
 

11.08.2020 

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

 
Лемішенко Вероніка Юріївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Складений твір, ілюстрація, літературний письмовий твір учбово-
практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Письмовий твір практичного характеру "Арфові Барви"/"Glowing 
Harp" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Описаний порядок проведення міжнародного арфового конкурсу-
фестивалю серед арфістів-солістів. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98854 

Дата реєстрації авторського права 
 

11.08.2020 

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

 
Петровський Олександр Георгійович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія 
"Енергоефективність та Консалтинг" 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Твір архітектури 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Твір архітектури "Будівництво обласної багатопрофільної лікарні в 
м. Краматорськ Донецької області, по вулиці Кришталевій, м. Крама-
торська, Донецької області" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
В комплекс лікарні входять: гуртожиток для студентів та 
медпрацівників, готель, житловий будинок для працівників, 
патологоанатомічне відділення, господарські будівлі та однорівневий 
підземний паркінг, гелікоптерний майданчик.  

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98855 

Дата реєстрації авторського права 
 

11.08.2020 

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

 
Білявський Максим Леонідович, Белей Єлизавета Несторівна 

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 "Дослідження 
активності ділового середовища" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98856 

Дата реєстрації авторського права 
 

11.08.2020 

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

 
Кабачинська Світлана Іллівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Літературний письмовий твір "Два портрети у дзеркалі часу" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Кабачинська С. І. Два портрети у дзеркалі часу. Спо-
гади, зіткані з любові. Документальне видання. - Кам'янець-
Подільський : ТОВ "Друкарня "Рута", 2020. - 352 с. 

Анотація  
У спогадах про подружжя педагогів Іллі та Олени Кабачинських, які 
жили й працювали в Зінківській школі Віньковецького району на 
Хмельниччині, наче в краплині води, відбилося життя українців у 
ХХ-му і на початку ХІ-го сторіччя. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98857 

Дата реєстрації авторського права 
 

11.08.2020 

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

 
Тимофєєва Таїсія Тихонівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір (поезія), похідний твір, складений твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Збірка віршів "Збірка вибраних віршів у перекладі. Нема гіршого 
гріха у світі, якщо людяність у собі загубити" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98858 

Дата реєстрації авторського права 
 

11.08.2020 

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

 
Тимофєєва Таїсія Тихонівна 

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 "Нет большего греха на свете, если в сердце доброта в 
запрете" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98859 

Дата реєстрації авторського права 
 

11.08.2020 

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

 
Паршенко Сергій Володимирович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Малюнок "TRAINER" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Малюнок створений у чорно-білій кольоровій гамі і являє собою 
стилізоване зображення боксера, розташоване на чорному тлі. Зобра-
ження боксера виконано білими лініями у підкреслено недбалій 
манері.  

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98860 

Дата реєстрації авторського права 
 

11.08.2020 

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

 
Данильчук Лариса Олексіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

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

 
Стаття "Методологічні загальнофілософські принципи та підходи до 
проблеми соціальної профілактика торгівлі людьми" 

  

Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
У статті визначено, що проблема торгівлі людьми дотепер є  
однією з глобальних проблем людства. Розглядаються методологічні 
принципи та підходи до проблеми соціальної профілактики торгівлі 
людьми. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98861 

Дата реєстрації авторського права 
 

11.08.2020 

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

 
Данильчук Лариса Олексіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Стаття "Теоретико-практичні основи реалізації соціальних медіа у 
професійній підготовці та діяльності соціальних працівників" 

  

Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

У статті висвітлено теоретико-практичні засади реалізації соціальних 
медіа у професійній підготовці та діяльності соціальних працівників. 
Проаналізовано зміст соціальних медіа як інформаційного ресурсу. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98862 

Дата реєстрації авторського права 
 

11.08.2020 

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

 
Головко Ірина Вікторівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Ілюстрація, літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Літературний письмовий твір "Сценарій роликів (аудіовізуальних 
творів) про персонажа ТОНТІ ("ТОНТТИ", "TONTTY")" 

  

Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Літературний письмовий твір "Сценарій роликів (аудіовізуальних 
творів) про персонажа ТОНТІ ("ТОНТТИ", "TONTTY") - це режи-
серський та літературний сценарій для роликів про персонажа 
ТОНТІ ("ТОНТТИ", "TONTTY"), що описує персонаж, вихідні дані, 
стиль, задачі та вимоги для створення роликів. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98863 

Дата реєстрації авторського права 
 

11.08.2020 

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

 
Стукан Тетяна Миколаївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Стаття "Особливості зайнятості молоді в Україні" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98864 

Дата реєстрації авторського права 
 

11.08.2020 

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

 
Пізінцалі Людмила Вікторівна, Александровська Надія Ігорівна, Рос-
сомаха Олена Ігорівна, Рабоча Тетяна Валетинівна, Малишкін 
Олексій Вікторович, Булгаков Руслан Валерійович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Ілюстрація, літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Навчальний посібник з прикладами задач професійної спрямованості 
"Допуски і посадки" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Допуски і посадки : навч. посіб. з прикладами задач 
професійної спрямованості. Частина І / За загальною редакцією к.т.н., 
доцента Пізінцалі Л. В. / Л. В. Пізінцалі, Н. І. Александровська, О. І. 
Россомаха, Т. В. Рабоча, О. В. Малишкін, Р. В. Булгаков. - Херсон : 
ОЛДІ-ПЛЮС, 2020. - 224 с. 

Анотація  
Навчальний посібник призначений для вивчення дисциплін: 
"Метрологія, стандартизація, система якості", "Взаємозамінність, 
стандартизація та технічні вимірювання", "Будова та експлуатація 
ракетно-артилерійського озброєння та електричних систем". 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98865 

Дата реєстрації авторського права 
 

11.08.2020 

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

 
Гуляк Олег Вікторович, Маслій Олег Миколайович, Кравчук Олег 
Іванович, Геворгян Роланд Григорович, Нікул Станіслав 
Олексійович, Сініло Юрій Григорович, Булгаков Руслан 
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Валерійович, Дехтяренко Кирило Миколайович, Бордіян В'ячеслав 
Павлович, Бордіян Павло Павлович, Бурдур Олег Миколайович, 
Іванов Тимофій Сергійович, Головань Вячеслав Григорович, Голо-
вань Артур Вячеславович, Малишкін Олексій Вікторович, Босий 
Олександр Валерійович, Ковальчук Олексій Володимирович,  
Бурдейна Надія Миколаївна, Кісілюк Олександр Миколайович, 
Луханін Володимир Володимирович, Якобчук Лариса Олександрівна, 
Манойло Олександр Григорович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Ілюстрація, літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Науковий твір "Довідник випускника. Частина 4. Ракетно-
артелерійське озброєння" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Довідник випускника. Частина 4. Ракетно-
артилерійське озброєння : довідник / під заг. ред. канд. юр. наук гена-
рал-майора О. В. Гуляка. - Видання шосте, доповнене та перероблене. 
- Одеса : Військова академія, 2020. - 104 с. 

Анотація  

У довіднику зібрано і систематизовано основні положення та основ-
ний матеріал, який було надано курсантам-випускникам протягом 
періоду навчання у Військовій академії за напрямками підготовки.   

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98866 

Дата реєстрації авторського права 
 

11.08.2020 

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

 
Пізінцалі Людмила Вікторівна, Александровська Надія Ігорівна, Рос-
сомаха Олена Ігорівна, Москалюк Олена Вікторівна, Нікул Станіслав 
Олексійович, Булгаков Руслан Валерійович, Рабоча Тетяна 
Валентинівна, Ташниченко Ірина Валеріївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Ілюстрація, літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Науковий твір "Конспект лекцій англійською мовою "The interna-
tional system of measuring units (SI)" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: The international system of measuring units (SI): Refer-
ence materials / L. Pizintsali, N. Alexandrovska, O. Rossomakha, O. Mos-
kaliuk, S. Nikul, R. Bulhakov, T. Rabochaya, I. Tashnychenko. - Kherson : 
OLDI-PLUS, 2020. - 60 p. 

Анотація  
Конспект лекції англійською мовою призначений для вивчення 
дисциплін: "Метрологія, стандартизація, система якості", 
"Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання", "Будо-
ва та експлуатація ракетно-артилерійського озброєння та електрич-
них систем".   
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98867 

Дата реєстрації авторського права 
 

11.08.2020 

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 "ПОРОШОК ОТ ЛЮБВИ" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98868 

Дата реєстрації авторського права 
 

11.08.2020 

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

 
Кіхтенко Світлана Сергіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Науковий твір "Навчальна програма з позашкільної освіти худож-
ньо-естетичного напряму "Моя професія" (Навчальна програма 
"Моя професія") 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Дана навчальна програма "Моя професія" спрямована на вихованців 
віком від 13 до 18 років. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98869 

Дата реєстрації авторського права 
 

11.08.2020 

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

 
Ларкін Наталія Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір художньо-публіцистичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Художній твір "ЖИЛ-БЫЛ КОТЬ..." 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98870 

Дата реєстрації авторського права 
 

12.08.2020 

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

 
Фостенко Ігор Олегович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Складений твір, твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Збірка творів образотворчого мистецтва "Мапа світу з 
відображенням тварин та рослин" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Збірка творів образотворчого мистецтва "Мапа світу з 
відображенням тварин та рослин", на яких зображена географічна 
мапа світу з відображенням тварин та рослин, виконана 
оригінальним чином та незвичайним способом. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98871 

Дата реєстрації авторського права 
 

12.08.2020 

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

 
Фостенко Ігор Олегович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Твір образотворчого мистецтва "Багатошарова дерев'яна мапа світу" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Твір образотворчого мистецтва "Багатошарова дерев'яна мапа 
світу", на якому зображена географічна мапа світу, виконана 
оригінальним чином та надзвичайним способом. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98872 

Дата реєстрації авторського права 
 

12.08.2020 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Семенов Анатолій Сергійович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Стаття "Модель динамики валового продукта, описываемого урав-
нением дуффинга" 

  

Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Семенов А. С., Модель динамики валового продукта, 
описываемого уравнением дуффинга // Причорноморські економічні 
студії. - 2018. - Випуск 31. - С. 191-195. 

Анотація  
Загальна нелінійна модель валового продукту включає рівняння 
Дуффінга, яке описує, в тому числі, хаотичний режим та атрактор. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98873 

Дата реєстрації авторського права 
 

12.08.2020 

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

 
Семенов Анатолій Сергійович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Стаття "Модель динамического хаоса как нелинейная экономиче-
ская система" 

  

Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Семенов А. С. Модель динамического хаоса как не-
линейная экономическая система // Причорноморські економічні 
студії. - 2018. - Випуск. 30. Частина 2. - С. 166-169. 

Анотація  

У статті представлено модель функціонування економічної системи 
на основі моделі динамічного хаосу, що описана математичною мо-
деллю атрактора Лоренца. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98874 

Дата реєстрації авторського права 
 

12.08.2020 

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

 
Яценко Наталія Володимирівна, Соколовська Зоя 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 "Багатопідходне імітаційне моделювання в управлінні 
збутовою діяльністю фармацевтичних підприємств" 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Яценко Н. В., Соколовська З. М. Багатопідходне 
імітаційне моделювання в управлінні збутовою діяльністю фармацев-
тичних підприємств // Моделирование процессов управления в ин-
формационной экономике. - 2017. - С. 234-253. 

Анотація  
 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98875 

Дата реєстрації авторського права 
 

12.08.2020 

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

 
Бельдій Олександр Васильович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Музичний твір без тексту, складений твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Музичний альбом "Fear and Hope" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
До музичного альбому увійшли наступні композиції: "Rain"; "Last 
Dance"; "Reach up to the sky"; "Sunset"; "Will to live"; "Wind of life"; 
"Life's loop"; "Leap"; "Fear and Hope"; "Enigma Reminisce"; "Loneli-
nes (bonus)". 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98876 

Дата реєстрації авторського права 
 

12.08.2020 

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

 
ВЕКТОР (псевдонім) 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Музичний твір з текстом "Ты для меня родная" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98877 

Дата реєстрації авторського права 
 

12.08.2020 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Мислюк Андрій Сергійович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Комп'ютерна програма  "Інтерактивний клієнт-серверний та desktop 
додаток для розробки, проектування та перегляду розкладу занять 
вищих навчальних закладів" ("ПЗ "Easy-розклад") 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Програма призначена для проєктування та розробки навчальних 
планів, змін розкладу занять для студентів, викладачів вищих нав-
чальних закладів, з можливістю перегляду самого розкладу на 
окремій web-сторінці та швидкої зміни інформації про цей самий 
розклад, якщо це необхідно. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98878 

Дата реєстрації авторського права 
 

12.08.2020 

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

 
Кривоносова Ольга Миколаївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Ілюстрація, літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Літературний письмовий твір з ілюстраціями "Гра "Логопедичне 
меморі" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Гра створена для автоматизації та диференціації звуків та розвитку 
ВПФ (пам'яті). 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98879 

Дата реєстрації авторського права 
 

12.08.2020 

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

 
Єрьоміна Лілія Євгенівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 
Навчальний-методичний посібник "Соціальна робота: практикум" 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
У навчально-методичному посібнику предствлено теми дисципліни 
"Практикум з соціальної роботи". 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98880 

Дата реєстрації авторського права 
 

12.08.2020 

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

 
Еррера-Павон Ганна Авраамівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір белетристичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Літературний письмовий твір белетристичного характеру "Tu peux 
partir" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Твір французькою мовою, 5 куплетів. 
 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98881 

Дата реєстрації авторського права 
 

12.08.2020 

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

 
Літовченко Петро Іванович, Степанов Михайло Сергійович, Іванова 
Лариса Петрівна, Іванова Марина Сергіївна, Кобець Дмитро 
Андрійович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Комп'ютерна програма "Моделювання процесу круглого шліфування 
з додатковими проміжними правками шліфувального круга" 
("Pravka") 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Програма признасчена для моделювання процесу круглого врізного 
шліфування з додатковими проміжними правками (ДПП). 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98882 

Дата реєстрації авторського права 
 

12.08.2020 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Котляр Володимир Васильович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Науковий твір "Энерго-информационный диапазон излучения ин-
фекционных болезней" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

В даному науковому творі представлена таблиця, де наведені дані енер-
го-інформаційного діапазону випромінювання інфекційних хвороб. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98883 

Дата реєстрації авторського права 
 

12.08.2020 

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

 
Кравченко Євгеній Олександрович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Музичний твір без тексту 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Музичний твір без тексту "Way of Life" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Музичний твір з використанням вокалізу, без тексту. Жанр твору - 
лірична пісня без тексту. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98884 

Дата реєстрації авторського права 
 

12.08.2020 

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

 
Павлюк Жанетта Іллівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Фотографічний твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Фотографічний твір "Дівчинка з повітряними кульками" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

  
  



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 60, 2020 
 

 225 

Анотація  
Фотографія зображує дівчинку з кульками. Створена фотографія 1 
травня 1968 року, місце фотографування - м. Львів, вул. Підвальна, 
навпроти будівлі Поліграфічного інституту (сучасна назва - Академія 
друкарства). 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98885 

Дата реєстрації авторського права 
 

12.08.2020 

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

 
Аничин Євгеній Миколайович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Книга "Українська ідентичність писана світлом. Полтавщина другої 
половини ХІХ - початку ХХ століття" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Пропоноване читачеві краєзнавче видання має на меті привернути 
увагу до історії рідного краю, активізувати дослідницькі пошуки, 
спонукати до вільного, неупередженого особистісного вивчення 
історії. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98886 

Дата реєстрації авторського права 
 

12.08.2020 

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

 
Луковка Петро Володимирович, Журавльов Василь 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 "Логотип Федерації футболу м. 
Маріуполя" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98887 

Дата реєстрації авторського права 
 

12.08.2020 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Гула Руслан Володимирович, Передерій Ірина Григоріївна, 
Вітринська Олена Володимирівна, Гаращенко 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) 
 

 
Навчальний посібник "Історія науки й техніки" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Історія науки й техніки : навч. посіб. / Р. В. Гула, І. Г. 
Передерій, О. В. Вітринська, Л. Б. Гаращенко. - К. : "Каравела", 2020. - 240 с. 

Анотація  
У посібнику у вигляді схем подано теоретичний і фактологічний 
матеріал про еволюцію науки і техніки відповідно до змін культурно-
історичних епох. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98888 

Дата реєстрації авторського права 
 

12.08.2020 

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

 
Передерій Ірина 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) 
 

 
Навчальний посібник "Сучасні PR-технології та реклама в 
інформаційній діяльності" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Передерій І. Г. Сучасні PR-технології та реклама в 
інформаційній діяльності : навч. посібн. для магістрантів 
спеціальності 029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа", 
спеціалізації "Документознавство та інформаційна діяльність" денної 
форми навчання / І. Г. Передерій. - Полтава : ПолтНТУ, 2017. - 220 с. 

Анотація  
Навчальний посібник містить лекційно-теоретичний матеріал та ме-
тодичний комплекс:  перелік наукової та навчально-методичної 
літератури, контрольні завдання для самоперевірки, практичні зав-
дання для поглиблення теоретичних знань та вдосконалення прак-
тичних навичок у галузі паблік рілейшнз та реклами. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98889 

Дата реєстрації авторського права 
 

12.08.2020 

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

 
Сідоров Олександр Миколайович 

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

 
Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Комп'ютерна програма "Soft-Pro ERP" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Комп'ютерна програм "Soft-Pro ERP" - це сучасний інструмент 
підвищення ефективності бізнесу вантажоперевізників та побудови 
системи внутрішнього контролю. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98890 

Дата реєстрації авторського права 
 

12.08.2020 

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

 
Зебзєєва Ірина Валеріївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру "Обучающая ме-
тодика "Smart-уроки англоязычного пространства "Let's go, KIDS!" 
(2 части)" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Навчальна методика "Smart-уроки англоязычного пространства 
"Let's go, KIDS!" призначена для навчання маленьких дітей 
англійської мови в ігровій формі. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98891 

Дата реєстрації авторського права 
 

12.08.2020 

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

 
Чаплінська Юлія Сергіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Стаття "Медіа ефекти парасоціальності" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Чаплінська Ю. С. Медіа ефекти парасоціальності/ 
Ю. С. Чаплінська // Психологічний часопис. - 2020. - Том 6 Випуск 4 
(36). - [Електронний ресурс] / Режим доступу : 
https://www.apsijournal.com  
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Анотація  
Узагальнено, систематизовано та описано десять медіаефектів в рам-
ках парасоціальної теорії: ілюзорні ефекти (Ефект парасоціальної 
присутності, Ефект параідентифікації, Ефект парасоціальної 
віртуальної зворотної проекції). 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98892 

Дата реєстрації авторського права 
 

12.08.2020 

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

 
Чаплінська Юлія Сергіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Стаття "Функціональна модель парасоціальних взаємин" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Чаплінська Ю. С. Функціональна модель 
парасоціальних взаємин / Ю. С. Чаплінська // Психологічний часо-
пис. - 2020. - Том 6 Випуск 5 (37). - [Електронний ресурс] / Режим дос-
тупу : https://www.apsijournal.com 

Анотація  
Було виділено шість функцій парасоціальності: розважальна, компенсатор-
на та заміщуюча, а також навчальна, медійно-творча та мотиваційно-дієва. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98893 

Дата реєстрації авторського права 
 

12.08.2020 

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

 
Сіняєва Вікторія Юріївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Музичний твір з текстом, складений твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Збірка пісень для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку 
"Музична Країна дитинства" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
У збірку ввійшли 111 різнопланових музичних творів для дітей 
дошкільного та молодшого шкільного віку, учасників творчих 
колективів та виконавців. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98894 

Дата реєстрації авторського права 12.08.2020 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 60, 2020 
 

 229 

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

 
Кравченко Леся Василівна, Новак Лариса Леонідівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Стаття "Організація охорони праці під час виробничої практики 
студентів закладів вищої освіти" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
У статті основну увагу акцентовано на охороні праці студентів під час 
проходження виробничої практики на підприємствах промисловості. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98895 

Дата реєстрації авторського права 
 

12.08.2020 

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

 
Кравченко Оксана Олексіївна, Коляда Наталія Миколаївна, Каштан 
Сергій Миколайович, Молоченко Інна Анатоліївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Монографія "Громадські організації та спілки осіб з інвалідністю як 
суб'єкти надання соціальних та реабілітаційних послуг засобами 
інклюзивного туризму в громаді" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Громадські організації та спілки осіб з інвалідністю 
як суб'єкти надання соціальних та реабілітаційних послуг засобами 
інклюзивного туризму в громаді : монографія / Коляда Н. М., Крав-
ченко О. О., Каштан С. М., Молоченко І. А. - Умань : Видавець 
"Сочінський М. М.", 2020. - 200 с. 

Анотація  
У монографії здійснено цілісне і системне розкриття діяльності гро-
мадських організацій та спілок людей з інвалідністю як суб'єктів  
надання соціальних послуг людям з інвалідністю засобами 
інклюзивного туризму в громаді. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98896 

Дата реєстрації авторського права 
 

12.08.2020 

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

 
Зуб Іван Ігнатович 

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 "Життя від війни і до війни" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Фрагменти життя українця від війни і до війни, який працював кон-
сультантом і аудитором в галузях, які об'єктивно характеризують 
рівень технологічного і економічного розвитку країн та причини 
недосконалості управління якістю умов життя громадян України в 
порівнянні з успішними країнами світу. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98897 

Дата реєстрації авторського права 
 

12.08.2020 

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

 
Зуб Іван Ігнатович, Зуб 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) 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру "Управление ка-
чеством жизни и деятельности человека" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Ця книга про системні і вольові методи управління якістю мислення і 
діяльності на всіх етапах життя людини. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98898 

Дата реєстрації авторського права 
 

12.08.2020 

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

 
Зуб Іван Ігнатович 

Повне ім'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 управління якістю умов 
життя громадян" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Книга присвячена принципам і методам організації системного 
управління якістю умов життя громадян на основі досвіду розвине-
них країн і міжнародних стандартів. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98899 

Дата реєстрації авторського права 
 

12.08.2020 

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

 
Зуб Іван Ігнатович, Зуб 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) 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру "Посібник з 
організації вимірювань, повірки, технічного обслуговування і 
калібрування технологічних засобів" ("Посібник з метрології та 
ТОіР") 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Посібник призначений для допомоги інженерним службам, техноло-
гам, керівникам лабораторій і відповідальним за організацію 
вимірювань, повірки і калібрування в організації і оптимізації 
метрологічного та технічного обслуговування обладнання та процесів 
підприємств, клінік та інститутів. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98900 

Дата реєстрації авторського права 
 

12.08.2020 

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

 
Зуб Іван Ігнатович, Зуб 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) 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру "Посібник з сис-
темного покращення успішності і конкурентоспроможності  
підприємства" ("Посібник з системного покращення успішності 
підприємства") 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Посібник призначений для допомоги керівникам підприємств та їх 
підрозділів в створенні і вдосконаленні системи управління якістю, 
успішністю і конкурентоспроможністю на основі досвіду розвинених 
країн і законодавства України.  

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98901 

Дата реєстрації авторського права 
 

12.08.2020 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Комаров 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) 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру "Аналіз методів 
неруйнівного контролю, призначених для технічної діагностики 
літальних апаратів" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
В роботі проаналізовано методи неруйнівного контролю, що застосо-
вуються для визначення технічного стану літальних апаратів, на 
підставі аналізу визначені перспективні методи неруйнівного контро-
лю, за допомогою яких, в умовах експлуатації літальних апаратів, 
можливо визначити працездатність об'єкта. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98902 

Дата реєстрації авторського права 
 

12.08.2020 

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

 
Денищич Тетяна Альбертівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Стаття "Текстоцентричний підхід до формування риторичних умінь і 
навичок студентів-істориків" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Денищич Т. А. Текстоцентричний підхід до форму-
вання риторичних умінь і навичок студентів-істориків // 
Гуманітарний Вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний  
педагогічний університет імені Григорія Сковороди". - 2015. - ВИП. 37. 
- С. 61-68. 

Анотація  
У статті розкрито зміст і роль текстоцентричного підходу до форму-
вання риторичних умінь і навичок студентів з урахуванням 
інноваційних тенденцій у системі університетської освіти. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98903 

Дата реєстрації авторського права 
 

12.08.2020 

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

 
Чекмасова Ірина Анатоліїна 

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) 
 

 
Брошура "Assignment, guidelines and explanatory notes for course work 
on subject "Customs Regulations" for students of bachelor level in 073 
"Management" educational program "International Business" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Завдання та методичні вказівки до виконання курсової роботи з 
дисципліни "Митне регулювання" спрямовані на формування прак-
тичних  вмінь та навичок щодо вирішення прикладних завдань в 
сфері митної справи і регулювання зовнішньої торгівлі. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98904 

Дата реєстрації авторського права 
 

12.08.2020 

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

 
Євстаф'єва Міла Михайлівна 

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 вокально-хорових творів "Хто наспівав мені ..." 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Хто наспівав мені ... : вокально-хоровий 
педагогічний репертуар / Міла Євстаф'єва. - Запоріжжя : СТАТУС, 
2020. - 140 с. 

Анотація  
Пісенна збірка "Хто наспівав мені ..." - вокально-хоровий 
педагогічний репертуар (нотне видання). 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98905 

Дата реєстрації авторського права 
 

12.08.2020 

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

 
Матузко Борис Павлович, Чорний Микола Васильович, Купріненко 
Олександр Миколайович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Ілюстрація, літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Літературний письмовий твір з ілюстраціями "Бланк-конспект з 
навчальної дисципліни "Будова бронетанкової техніки". Будова 
танка. Частина 1. Загальна будова та силова установка" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
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Анотація  

Бланк-конспект є спеціальною формою структуризованого за логікою 
викладання навчальної дисципліни матеріалу для заповнення, що 
містить спеціально розроблені ілюстрації, схеми, текстові блоки для 
заповнення, таблиці, рисунки та довідково-інформаційний матеріал. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98906 

Дата реєстрації авторського права 
 

12.08.2020 

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

 
Матузко Борис Павлович, Чорний Микола Васильович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Ілюстрація, літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Літературний письмовий твір з ілюстраціями "Бланк-конспект з 
навчальної дисципліни "Будова бронетанкової техніки". Будова тан-
ка. Частина 2. Трансмісія, ходова частина, електричне та спеціальне 
обладнання" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Бланк-конспект є спеціальною формою структуризованого за логікою 
викладання навчальної дисципліни матеріалу для заповнення, що 
містить спеціально розроблені ілюстрації, схеми, текстові блоки для 
заповнення, таблиці, рисунки та довідково-інформаційний матеріал. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98907 

Дата реєстрації авторського права 
 

12.08.2020 

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

 
Іваницька Наталія Олександрівна, Іванов Іван Анатолійович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Музичний твір з текстом "Це моє Дубно" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 
 
 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 60, 2020 
 

 235 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98908 

Дата реєстрації авторського права 
 

12.08.2020 

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

 
Славко Геннадій 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 підручник "Математика програмістам" 

  

Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Це підручник з програмування. 
 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98909 

Дата реєстрації авторського права 
 

12.08.2020 

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

 
Ліфер Тетяна Миколаївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Казка "ВОЛОХАТЯ" 

  

Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
"Волохатя" - це серія казок про пригоди інопланетянки на ім'я Воло-
хатя та дівчинки Аліни, які рятують Землю та інші планети за допо-
могою чар доброти та міцної дружби. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98910 

Дата реєстрації авторського права 
 

12.08.2020 

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

 
Скрипник Сергій Іванович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Комп'ютерна програма "ОСРР-клієнт для підключення зарядних 
пристроїв для електротранспорту до білінгових мереж" ("ОСРР-
клієнт") 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98911 

Дата реєстрації авторського права 
 

12.08.2020 

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

 
Чепига Михайло Петрович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Літературний письмовий твір "Приватна лабораторія визначення 
фахової і управлінської компетентності" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
У науковому творі "Приватна лабораторія визначення фахової і 
управлінської компетентності" описана технологія виявлення ек-
спертами лабораторії вроджених задатків і фахової компетентності як 
основи придатності в приватних чи державних установах. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98912 

Дата реєстрації авторського права 
 

12.08.2020 

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

 
Пилипченко Андрій 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 "Ми вирощуємо майбутнє, бо воно має 
значення" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98913 

Дата реєстрації авторського права 
 

12.08.2020 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Пилипченко Андрій 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 "Ми вирощуємо майбутнє" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98914 

Дата реєстрації авторського права 
 

12.08.2020 

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

 
Пилипченко Андрій 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 "We grow the Future, because it Matters" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98915 

Дата реєстрації авторського права 
 

12.08.2020 

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

 
Пилипченко Андрій 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 "We grow the Future" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98916 

Дата реєстрації авторського права 
 

12.08.2020 

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

 
Дідковська Олена 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) 
 

 
Роман "Один прожигающий взгляд равен Боли и Любви" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Письмовий твір "Один прожигающий взгляд равен Боли и Любви" 
містить все те, що цінує кожний читач: вражаючу динаміку розвитку 
подій, яскраві образи героїв, реалістичний опис подій та захоплюю-
чий сюжет. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98917 

Дата реєстрації авторського права 
 

12.08.2020 

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

 
Збруцький Олексій Миколайович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір, похідний твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Похідний твір "Переклад балади Вальтера Скотта "The Eve of Saint 
John" ("Напередодні Святого Джона") 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Вперше перекладено українською балади Вальтера Скотта 
"Напередодні Святого Джона" - The Eve of Sain John By Sir Walter 
Scott (1771-1832). 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98918 

Дата реєстрації авторського права 
 

12.08.2020 

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

 
Лужанська Наталія Олександрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

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

 
Науковий твір "Execution algorithm of customs and logistics services on 
the territory of freight customs complexes" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Ефективне планування діяльності вантажних митних комплексів 
(ВМК) може бути досягнуто виключно за рахунок оптимізації 
технологічних процесів. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98919 

Дата реєстрації авторського права 
 

12.08.2020 

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

 
Лебідь Ірина Георгіївна, Кравченя Ірина Миколаївна, Дубровська 
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) 
 

 
Науковий твір "Technique of determining the railway reconstruction pa-
rameters at imposition of high speed traffic on the existing lines" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Розроблено методику визначення оптимальних швидкостей руху 
поїздів в кривих при оптимальному підвищенні зовнішньої рейки, 
збільшенні непогашеного прискорення, дотриманні умови 
рівнонапруженості рейкових ниток, умови комфортабельності їзди 
пасажирів. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98920 

Дата реєстрації авторського права 
 

12.08.2020 

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

 
Лукіч Маргарита Анатоліївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір, створений для кіно 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Сценарій короткометражного фільму "Мажорка" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 60, 2020 
 

 240 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98921 

Дата реєстрації авторського права 
 

12.08.2020 

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

 
Лужанська Наталія Олександрівна, Лебідь Ірина Георгіївна, Кравче-
ня Ірина Миколаївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Науковий твір "Technique of determining the foreign economic potential 
of Ukrainian regions using methods of cluster analysis" 

  

Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Для оцінки попиту на послуги вантажних митних комплексів по 
регіонах України запропоновано застосування методів кластерного 
аналізу. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98922 

Дата реєстрації авторського права 
 

12.08.2020 

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

 
Охтень Аліна Андріївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Літературний письмовий твір "Юридичні послуги Центру надання 
юридичної допомоги "Світ Права" 

  

Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98923 

Дата реєстрації авторського права 
 

12.08.2020 

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

 
Осташ Яків Михайлович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір, складений твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Літературний письмовий твір "Проект "Пересувний модуль "ПРО-
ЗОРА КІМНАТА" 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98924 

Дата реєстрації авторського права 
 

12.08.2020 

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

 
Лупанов Олександр Валерійович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
Дочірнє підприємство "ПОЛІГРАФІЧНИЙ КОМБІНАТ "ЗОРЯ" 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Складений твір, твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Збірка творів образотворчого мистецтва "Художньо-дизайнерське 
оформлення Посвідчення, що призначене для ідентифікації особи" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98925 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.08.2020 

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

 
Ксенія Заставська (псевдонім) 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір белетристичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Сценарій "Повернення" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98926 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.08.2020 

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

 
Ксенія Заставська (псевдонім) 

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

 
Літературний письмовий твір белетристичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Сценарій "Соло для арфи" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98927 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.08.2020 

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

 
Mak Kan (псевдонім) 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Книга "Охотник на трагедии" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98928 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.08.2020 

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

 
GOLD YOUNGSTER (псевдонім) 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Музичний твір з текстом "Золотые медали" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Пісня у стилі реп. 
 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98929 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.08.2020 
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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) 
 

 
Художній твір "Крізь темряву. На шляху до Просвітлення" ("Крізь 
темряву") 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98930 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.08.2020 

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

 
Шафорост Елізавета Дмитрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Музичний твір з текстом "Улетай" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98931 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.08.2020 

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

 
Феделещак Михайло Михайлович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Музичний твір з текстом "Відчуття" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98932 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.08.2020 

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

 
Чеченєва Світлана Феліксівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Складений твір, твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Збірка творів образотворчого мистецтва "Путешествие домой" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
До збірки увійшли 22 роботи і 8 фрагментів робіт, що виконані спиртови-
ми чорнилами на спеціальному папері або пластику в техніці Fluid Art. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98933 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.08.2020 

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

 
Касаткін Руслан Анатолійович, Носіков Денис Миколайович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Комп'ютерна програма "Мобільний додаток "Menu" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Мобільний додаток "Menu" являє собою програмне забезпечення, що 
використовується на різноманітних мобільних пристроях, допомагає 
здійснювати зв'язок клієнтів різноманітних закладів дозвілля з їх 
персоналом. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98934 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.08.2020 

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

 
Гудзь Тетяна 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) 
 

 
Стаття "Причини та наслідки зміни валютного курсу національної 
грошової одиниці" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Гудзь Т. П. Причини та наслідки зміни валютного 
курсу національної грошової одиниці // Наукові записки 
Національного університету "Острозька академія". Серія Економіка. 
- 2012. - Випуск 19. - С. 321-326. 

Анотація  

У статті проаналізовано причини ревальвації та девальвації 
національної валюти на основі узагальнення вітчизняного та 
світового досвіду. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98935 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.08.2020 

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

 
Гудзь 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) 
 

 
Монографія "Система раннього виявлення та подолання фінансової 
кризи підприємств" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Гудзь Т. П. Система раннього виявлення та подо-
лання фінансової кризи підприємств : Монографія. - Полтава : РВЦ 
ПУСКУ, 2007. - 166 с. 

Анотація  
У монографії здійснена спроба розробки системи раннього виявлення 
та подолання фінансової кризи підприємств. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98936 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.08.2020 

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

 
Гудзь 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) 
 

 
Монографія "Теорія і методологія формування фінансової рівноваги 
підприємства" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Гудзь Т. П. Теорія і методологія формування 
фінансової рівноваги підприємства : монографія / Т. П. Гудзь. - Пота-
ва : ПУЕТ, 2018. - 463 с. 
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Анотація  
У монографії розглянуто філософський, історичний, теоретико-
методологічний та практичний аспекти формування фінансової 
рівноваги підприємства. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98937 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.08.2020 

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

 
Гудзь 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) 
 

 
Навчальний посібник "Банківський нагляд" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Гудзь Т. П. Банківський нагляд : Навч. посібник. - К. : 
Ліра-К. - 2008. - 380 с. 

Анотація  

Викладено методику вивчення та загальну теорію і практику 
здійснення Національним банком України нагляду за діяльністю 
комерційних банків та контролю за дотриманням ними банківського 
законодавства в процесі реєстрації, ліцензування, дистанційної 
перевірки, виїзного інспектування. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98938 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.08.2020 

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

 
Гудзь 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) 
 

 
Стаття "Економічна рівновага в контексті антропологічної парадиг-
ми сучасних глобально-цивілізаційних перетворень" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Гудзь Т. П. Економічна рівновага в контексті 
антропологічної парадигми сучасних глобально-цивілізаційних пере-
творень // Актуальні проблеми економіки. - 2014. - № 9 (159). - С. 20-26.  

Анотація  

У статті через призму принципів ноогенези досліджено сутність 
рівноваги у постіндустріальній економіці. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98939 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.08.2020 

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

 
Маслак Ольга Іванівна, Іщенко Світлана Вікторівна, Гришко Наталя 
Євгеніївна 

Повне ім'я або 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 "Розділ 29 
"Економіка аутсорсингового бізнесу" в підручнику "Економіка 
підприємництва" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Маслак О. І., Іщенко С. В., Гришко Н. Є. Економіка 
аутсорсингового бізнесу // Економіка підприємництва : підручник / за 
ред. д.е.н. проф. Л. В. Фролової. - Одеса : Бондаренко М. О., 2020. -  
С. 496-509. 

Анотація  
Розділ підручника присвячено вивченню сутності, класифікації та 
механізму функціонування аутсорсингового бізнесу, методичних 
підходів до розрахунку ефективності впровадження аутсорсингових 
операцій у господарську діяльність підприємств та результативності 
аутсорсингових компаній. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98940 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.08.2020 

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

 
Маслак Ольга Іванівна, Іщенко Світлана Вікторівна, Гришко Наталя 
Євгеніївна, Шевчук Юрій Вікторович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Наукова стаття "Управління людським капіталом: знання як основа 
забезпечення інноваційного розвитку економіки" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Маслак О. І., Іщенко С. В., Гришко Н. Є., Шевчук Ю. 
В. Управління людським капіталом: знання як основа забезпечення 
інноваційного розвитку економіки / Вісник Національного технічного 
університету "ХПІ". Економічні науки. - 2019. - № 1. - С. 50-59. 

Анотація  

Стаття присвячена розвитку теоретичних і методичних положень, 
пов'язаних з переходом України до знаннєвої економіки, ідентифікації 
та пошуку шляхів розв'язання проблем, вирішення яких дозволить 
адаптувати накопичені знання та досвід провідних країн  світу до 
соціально-економічних і правових умов. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98941 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.08.2020 

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

 
Маслак Ольга Іванівна, Іщенко Світлана Вікторівна, Гришко Наталя 
Євгеніївна, Маслак Марія Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Наукова стаття "Export-Oriented Enterprise Development of the Elec-
trotechnical Industry: Strategic Guidelines" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Маslak O. I., Ishchenko S. V., Grishko N. Y., Maslak M. 
V. Export-Oriented Enterprise Development of the Electrotechnical Indus-
try: Strategic Guidelines // 2019 IEEE International Conference on Mod-
ern Electrical and Energy Systems (MEES), Kremenchuk, Ukraine. - 2019. 
-  P. 486-489. - doi: 10.1109/MMES.2019.8896494 

Анотація  

У статті відображені передумови розвитку експортноорієнтованого 
підприємства електротехніки в Україні. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98942 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.08.2020 

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

 
Іщенко Світлана Вікторівна, Скрипнюк Катерина Олександрівна, 
Пирогов Дмитро Леонідович, Ткач Тетяна Петрівна  

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Наукова стаття "Agricultural enteprises development strategy invest-
ment support in the field of animal husbandry in Ukraine" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Ishchenko S., Skpyniuk K., Pyrogov D., Tkach T. Agri-
cultural enteprises development strategy investment support in the field of 
animal husbandry in Ukraine // SHS Web Conferences. Volume 73, 2020. 
Innovative Economic Symposium 2019 - Potential of Eurasian Economic 
Union (IES 2019) - https:// doi.org/10.1051/shsconf/20207301009 

Анотація  
У статті вивчаються теоретико-методичні засади інвестиційної 
підтримки стратегії розвитку сільськогосподарських підприємств, 
досліджуються тенденції розвитку галузі тваринництва в Україні. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98943 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.08.2020 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Николин Уляна Михайлівна, Николин Петро Михайлович, Гладь 
Іван Васильович, Кіянюк Олександр Іванович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Літературний твір "Методика визначення терміну служби ізоляції у 
функції перевищення температури для силового трансформатора" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Удосконалено метод визначення температури найбільш нагрітої точ-
ки трансформатора, що враховує зміну температури охолоджуючого 
середовища, навантаження і параметрів несинусоїдальності і 
несиметрії напруг. Визначено термін служби ізоляції трансформатора 
із врахуванням додаткового нагрівання. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98944 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.08.2020 

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

 
Шарипанов Антон Веніамінович, Вишневський Віталій 
В'ячеславович, Калмиков Володимир Григорович, Кізуб Лілія 
Анатоліївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
Інститут проблем математичних машин і систем Національної 
академії наук України 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Комп'ютерна програма "Автоматизована інформаційна технологія 
управління диханням "Гармонія" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Наданий твір є комп'ютерною програмою, яка  має використовува-
тись для автоматизації та персоніфікації дихальних тренувань за до-
помогою мобільного кардіореєстратора. Програма розроблена як 
Windows-застосування та дозволяє користувачу проводити дихальні 
тренування. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98945 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.08.2020 

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

 
ARHIPOVA (псевдонім) 

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

 
Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Збірник пісенних творів "Игра" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

До збірника входять твори: "Игра", "Рассвет". 
 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98946 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.08.2020 

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

 
Романюк Юрій Федорович, Соломчак Олег Володимирович, Нико-
лин Петро Михайлович, Николин Уляна 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 "Features of electric power losses calculation in power supply sys-
tems with compensating devices" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Запропоновано метод розрахунку оптимальної потужності нерегульо-
ваних компенсуючих пристроїв за умови мінімальних втрат 
потужності в системі електропостачання. Вдосконалено метод та 
підвищена точність розрахунку втрат електроенергії в системах елек-
тропостачання. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98947 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.08.2020 

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

 
Гончарук Кирило Юрійович, Стріляєва Наталя Григорівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕГАР ТЕХНОЛОЖІ 
УКРАЇНА" 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Комп'ютерна програма "DATAS Єдина база клієнтів (ЄБК)" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Програма - це єдиний комплекс прикладних програм, модулів, 
сервісів та інформаційних систем, які взаємодіють між собою та разом 
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формують набір функцій, які необхідні для зберігання та забезпечен-
ня якості інформації, формування золотих карток клієнтів. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98948 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.08.2020 

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

 
Транченко Людмила Володимирівна, Тимчук Світлана 
Володимирівна, Нещадим Людмила Миколаївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
Уманський національний університет садівництва 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Навчальний посібник "Організація сільського зеленого туризму" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Навчальний посібник з'єднаний в цілісну систему знань про 
підприємницьку діяльність у сфері сільського зеленого туризму як 
об'єкта управління, що дає можливість сформувати чіткі уявлення 
про його природу та різноманітність функцій, а також вчитися 
реалізовувати їх на практиці. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98949 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.08.2020 

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

 
Тимчук Світлана Володимирівна, Нещадим Людмила Миколаївна, 
Нагернюк Діана Валентинівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
Уманський національний університет садівництва 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Навчальний посібник "Туроперейтинг" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Навчальний посібник складається з теоретичної та практичної час-
тин, що забезпечує комплексне вивчення всіх складових туроперей-
тингу та полегшує формування системи теоретичних знань та при-
кладних вмінь і навичок щодо  його методологічного апарату. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98950 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.08.2020 

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

 
Бурляй Аліна Павлівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
Уманський національний університет садівництва 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Монографія "Організаційно-економічні засади екологізації аграрної 
сфери економіки України" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Систематизовано висвітлюються науково-методичні та 
організаційно-економічні засади екологізації сільського господарства. 
Проведено оцінку рівня екологізації аграрної сфери та розроблено 
основні напрями її поступу в контексті сталого розвитку суспільства. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98951 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.08.2020 

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

 
Хміль Світлана Петрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Твір образотворчого мистецтва "Гіацинтові папуги № 2" (Hyacinth 
macaw № 2)" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
В даному творі написана форма життя, яка виражена через 
асоціативне уявлення початку роду. На картині зображено два 
гіацинтових папуги, які сидять на гілці дерева. Гілка дерева, два па-
пуги та червоний фоновий колір як асоціативні символи роду. Кар-
тина написана маслом, розмір 90×90 см. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98952 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.08.2020 

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

 
Янкіна Єлизавета Віталіївна, Агаджанян Ірина Сосівна, Якимчук 
Олена Володимирівна 
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Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір, складений твір, твір ужиткового мис-
тецтва 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Збірка творів ужиткового мистецтва "Аромат витонченості" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Колекція виконана в стилі "прет-а-порте" і призначена для подіуму. 
Інспірацією цієї колекції є парфуми "Parisian Chic". Кольори парфу-
мів - фіолетовий, жовтий та білий. Саме ці кольори надихнули ство-
рити колекцію. У костюмах використані плавні форми, які нагадують 
флакон парфуму. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98953 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.08.2020 

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

 
Сізова Альона Борисівна, Міндруль-Гавенко 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) 
 

 
Літературний твір "Інформационно-образовательный проект "УРРВИ" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Метою проекту є всебічний розвиток особистості. Проект призначе-
ний для використання на телевізійних каналах, радіостанціях, в 
соціальних мережах, реального проведення у спеціально обладнаних 
місцях в закладах освіти, а також на арт-майданчиках, в музеях, в 
парках, в концерт-холах. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98954 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.08.2020 

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

 
Шульга Валерій Михайлович, Чечоткін Дмитро Леонідович, Славго-
родський Станіслав Ігоревич, Бєлянкін Ігор Петрович, Сілін Воло-
димир Васильович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
Радіоастрономічний інститут Національної академії наук України 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

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

 
Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення для автоматизації 
процесу створення керуючої програми фрезеруванням поверхні дзер-
кала параболічної антени "Генератор" ("Генератор") 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Призначена для автоматизації процесу створення керуючої програми 
для верстата з числовим програмним управлінням і може бути вико-
ристана як елемент технололгічного процесу виготовлення поверхні 
дзеркала параболічної антени методом фрезерування. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98955 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.08.2020 

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

 
Нікішкова Ірина Миколаївна, Кутіков Олександр Євгенович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Похідний твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Адаптація російською мовою для України шкали Multiple Sclerosis 
Self-Management Scale-Revised (MSSM-2) "Шкала само-
регулирования при рассеяном склерозе" - версия 2 (CPPC-2)" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Реалізуючи вимогу про необхідність проведення будь-якого 
психоневрологічного тестування рідною пацієнту мовою, у випадку 
російськомовних пацієнтів робить можливим виконання умови про-
токолу MSSM-2 про режим проведення інтерв'ю, дозволяє уникнути 
помилок через нерозуміння інструкцій. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98956 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.08.2020 

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

 
Нікішкова Ірина Миколаївна, Кутіков Олександр Євгенович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Похідний твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Адаптація українською мовою шкали Multiple Sclerosis Self-
Management Scale-Version 2 (MSSM-2) "Шкала саморегулювання при 
розсіяному склерозі" - версія 2 (СРРС-2)" 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98957 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.08.2020 

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

 
Кутіков Олександр Євгенович, Нікішкова Ірина Миколаївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Похідний твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Адаптація українською мовою Patient-Determined Disease Steps 
(PDDS) "Визначені пацієнтом кроки хвороби" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Реалізуючи вимогу про необхідність проведення будь-якого 
психоневрологічного тестування рідною пацієнту мовою, у випадку 
україномовних пацієнтів робить можливим виконання умови прото-
колу PDDS про режим проведення інтерв'ю, дозволяє уникнути по-
милок через нерозуміння інструкцій. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98958 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.08.2020 

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

 
Нікішкова Ірина Миколаївна, Кутіков Олександр Євгенович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Похідний твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Адаптація російською мовою для України шкали Multiple Sclerosis 
Self-Management Scale-Revised (MSSM-R) "Шкала само-
регулирования при рассеяном склерозе" - пересмотренная (СРРС-П)" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Реалізуючи вимогу про необхідність проведення будь-якого 
психоневрологічного тестування рідною пацієнту мовою, у випадку 
російськомовних пацієнтів робить можливим виконання умови про-
токолу MSSM-R про режим проведення інтерв'ю, дозволяє уникнути 
помилок через нерозуміння інструкцій. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98959 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.08.2020 

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

 
Нікішкова Ірина Миколаївна, Кутіков Олександр Євгенович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Похідний твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Адаптація українською мовою шкали Multiple Sclerosis Self-
Management Scale-Revised (MSSM-R) "Шкала саморегулювання при 
розсіяному склерозі" - переглянута (СРРС-П)" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Реалізуючи вимогу про необхідність проведення будь-якого 
психоневрологічного тестування рідною пацієнту мовою, у випадку 
україномовних пацієнтів робить можливим виконання умови прото-
колу MSSM-R про режим проведення інтерв'ю, дозволяє уникнути 
помилок через нерозуміння інструкцій. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98960 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.08.2020 

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

 
Балан Галина Олександрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Навчально-методичний посібник "Фонд тестових питань з 
фітопатології" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Наведено 750 тестових питань з фітопатології, які розкривають 
особливості визначення типів та факторів розвитку хвороб рослин, їх 
етіологічну класифікацію та діагностичні ознаки, практичне застосу-
вання методів діагностики фітопатогенів. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98961 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.08.2020 

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

 
Новікова Ірина Едуардівна 
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Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Літературний твір науково-практичного характеру "Орієнтири та 
вектори змін в частині активізації управлінських процесів в 
інноваційно-підприємницьких університетах" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Висвітлено перспективи та механізми соціально-економічної еволюції 
ринку вищої освіти в Україні в умовах провадження 
євроінтеграційної політики. Розкрито основні проблеми адаптації ме-
неджменту у сфері вищої освіти в Україні в умовах імплементації 
європейських управлінських норм. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98962 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.08.2020 

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

 
Камінський Сергій Валентинович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Науковий твір "Автономний навігаційний прилад з системою 
позіціювання GPS, магнітним компасом та барометром" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Опис приладу, що забезпечує можливість отримувати координати 
місцевості, враховувати відстань, контролювати швидкість руху, ви-
значати напрямок на північ, контролювати атмосферний тиск тощо. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98963 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.08.2020 

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

 
Чебукіна Валентина Федорівна, Зіменс Юлія Вікторівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
Херсонський політехнічний коледж Одеського національного 
політехнічного університету 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Виробничо-практичне видання "Методичні настанови (вказівки) що-
до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Теоретична механіка" 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Містить всі необхідні дані з оформлення та поетапного виконання ла-
бораторних робіт з дисципліни "Теоретична механіка". Основна ува-
га приділяється не тільки теоретичним відомостям, проведенню ек-
спериментальних досліджень, а й роботі з сучасними програмними 
продуктами KOMPAS-3D. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98964 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.08.2020 

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

 
Рябініна Ольга Михайлівна, Крижановська Оксана Василівна, Зіменс 
Юлія Вікторівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
Херсонський політехнічний коледж Одеського національного 
політехнічного університету 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Виробничо-практичне видання "Методичні настанови (вказівки) що-
до проектування коробок швидкостей  з дисципліни "Обладнання для 
формоутворення поверхонь деталей" та конструкторського розділу 
дипломного проєкту (роботи)" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Містить всі необхідні дані щодо оформлення та поетапного виконан-
ня розрахунково-графічної роботи з дисципліни "Обладнання для 
формоутворення поверхонь деталей". Основна увага приділяється не 
тільки теоретичним відомостям, а й роботі з сучасними програмними 
продуктами KOMPAS-3D. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98965 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.08.2020 

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

 
OL'SVOL'D (псевдонім) 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Картина "ЦВЕТНОСТИ/TSVETNOSTI "Каталея" ("Cataleya") 

  

Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98966 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.08.2020 

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

 
OL'SVOL'D (псевдонім) 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Картина "ЦВЕТНОСТИ/TSVETNOSTI "Малевич в "квадратах" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98967 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.08.2020 

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

 
OL'SVOL'D (псевдонім) 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Картина "ЦВЕТНОСТИ/TSVETNOSTI "Розмова зі Змієм" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98968 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.08.2020 

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

 
OL'SVOL'D (псевдонім) 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Картина "ЦВЕТНОСТИ/TSVETNOSTI "Паща Дракона" 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98969 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.08.2020 

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

 
OL'SVOL'D (псевдонім) 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Картина "ЦВЕТНОСТИ/TSVETNOSTI "Та, у якої 1000 імен" 
("Ізіда") 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98970 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.08.2020 

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

 
Ярхо Тетяна Олександрівна, Ємельянова Тетяна Вікторівна, Пташ-
ний Олег Дмитрович, Фастовська Тамара Борисівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Твір науково-практичного характеру "Невизначений інтеграл: 
теоретичні та практичні аспекти формування операційно-
технологічних математичних компетенцій (для практичних занять і 
самостійної роботи): навчальний посібник" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Рекомендовано для поглиблених практичних занять і самостійної ро-
боти студентів з формування операційно-технологічних математич-
них компетенцій щодо базової теми загального курсу вищої матема-
тики "Невизначений інтеграл". 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98971 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.08.2020 

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

 
Ярхо Тетяна Олександрівна, Ємельянова Тетяна Вікторівна, Пташ-
ний Олег Дмитрович 

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 "Раціональні рівняння: нав-
чально-методичний посібник для поглибленої початкової 
математичної підготовки бакалаврів технічного профілю" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Призначений для активізації самостійної роботи здобувачів вищої 
освіти з повторення одного з ключових розділів курсу елементарної 
математики "Раціональні рівняння". 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98972 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.08.2020 

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

 
Ємельянова Тетяна Вікторівна, Пташний Олег Дмитрович 

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 "Випадкові процеси: навчаль-
но-методичний посібник" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Рекомендовано для практичних занять і самостійної роботи 
здобувачів вищої освіти з важливішим розділом "Випадкові процеси" 
курсу "Теорія ймовірностей і випадкові процеси". 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98973 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.08.2020 

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

 
Сапфірова Наталія Норіко Миколаївна 

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

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Дисертація "Ювелірна справа Й. Маршака в художній культурі кінця 
ХІХ - початку ХХ століття" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Твір присвячено аналізу та виявленню художніх особливостей асор-
тименту продукції Ювелірної фабрики Й. Маршака на тлі розвитку  
ювелірної справи в Києві і в інших основних ювелірних центрах 
кінця ХІХ - початку ХХ ст. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98974 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.08.2020 

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

 
Севериненко Валентина Борисівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір, складений твір, твір ужиткового мис-
тецтва 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Збірка творів ужиткового мистецтва з описом "Lapatatutsy project" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Ляльки, іграшки оригінальної форми, декору, вигляду. Створені у 
техніці мокре валяння з волокон вовни та шовку. Декор у вигляді 
вишивки, розпису фарбами чи аплікацій. Можуть бути різного 
розміру, кольору чи призначення зі збереженням основних форм ту-
луба та голови. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98975 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.08.2020 

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

 
Аванесова Ніна Едуардівна, Сергієнко Юлія Іванівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Стаття "Концепція економічної безпеки в системі національної без-
пеки держави" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
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Анотація  
Досліджено походження терміна "економічна безпека" та визначено 
концепцію, розглянуто підходи різних авторів до визначення сутності 
терміна, що існують у науковій літературі; надано класифікацію 
підходів щодо визначення ознак економічної безпеки. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98976 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.08.2020 

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

 
Делія Оксана Вікторівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Літературний письмовий твір практичного характеру "Інноваційний 
розвиток та популяризація соціального підприємництва із залучен-
ням фахівців у сфері обслуговування та харчових технологій" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Викладена програма адаптованих практико-орієнтованих освітніх 
заходів (тренінгів), спрямованих на популяризацію соціального 
підприємництва та його інноваційний розвиток, забезпечення 
учасників знаннями та актуалізацію вмінь, необхідних для 
самозайнятості у сфері соціального підприємництва. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98977 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.08.2020 

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

 
Федоренко Анна Антонівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Синопсис "Пілотна серія розважального реаліті-шоу "Пятый 
лишний" ("5-й лишний") 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

У розважальному реаліті-шоу приймають участь 5 героїв (2 хлопці і 3 
дівчини або навпаки). Для учасників організовуються побачення. У 
фіналі кожен герой обирає собі пару. Мета - утворити з учасників 2 
пари, а один герой залишається п'ятим зайвим. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98978 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.08.2020 

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

 
Воробєй Ігор Сергійович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
Товариство з обмеженою відповідальністю "УКРАЇНСЬКІ 
СИСТЕМНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ" 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Комп'ютерна програма "ParkUP. Підсистема управління (Сервер 
АРІ)" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Виконує роль прошарку в обміні даними між ParckUP. Підсистема 
фіксації (АРМ інспектора з паркування) та ParckUP. Підсистема  
управління (АРМ). Така схема спроектована по принципу організації 
взаємодії АРМів з сервером АРІ за допомогою протоколу НТТР. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98979 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.08.2020 

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

 
Індукаєв В'ячеслав Олександрович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
Товариство з обмеженою відповідальністю "УКРАЇНСЬКІ 
СИСТЕМНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ" 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Комп'ютерна програма "ParkUP. Підсистема управління (АРМ)" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Дозволяє управляти матеріалами зафіксованих подій з ознаками 
адмінправопорушень, доповнювати їх необхідною інформацією з 
держреєстрів, приймати рішення щодо кожного з порушень. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98980 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.08.2020 

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

 
Воробєй Ігор Сергійович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
Товариство з обмеженою відповідальністю "УКРАЇНСЬКІ 
СИСТЕМНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ" 
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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 "ParkUP. Підсистема фіксації (АРМ 
інспектора з паркування)" 

  

Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
АРМ інспектора з паркування дозволяє інспектору з паркування 
проводити фотофіксацію подій, що мають ознаки адміністративного 
правопорушення (порушення правил стоянки, зупинки та оплати 
паркування). 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98981 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.08.2020 

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

 
Казарян Едмон Манвелович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Музичний твір з текстом "Шос файне" 

  

Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98982 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.08.2020 

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

 
Ткачук Віра Петрівна, Степанюк Світлана Іванівна, Гречанюк Окса-
на 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 науково-методичного характеру  
"Всесвітня історія фізичної культури. Методичні матеріали" 

  

Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Методичні матеріали для здобувачів ступеня вищої освіти "молод-
ший спеціаліст" денної та заочної форм навчання спеціальностей 
014.11 середня освіта (фізична культура). 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98983 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.08.2020 

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

 
Куліш Анатолій Миколайович, Солонар Анастасія Вікторівна, 
Янішевська Катерина Дмитрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Навчальний посібник "Адміністративне право України. Загальна 
частина (у схемах)" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Куліш А. М., Солонар А. В., Янішевська К. Д. 
Адміністративне право України (у схемах) : навчальний посібник /  
А. М. Куліш, А. В. Солонар, К. Д. Янішевська. - Суми : Видавництво 
"Ярославна", 2017. - 220 с. 

Анотація  
Містить основні положення з курсу адміністративного права 
України. Особлива увага акцентується на ключових поняттях кожної 
з представлених тем курсу. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98984 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.08.2020 

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

 
Бурбика Михайло Михайлович, Солонар Анастасія Вікторівна, 
Янішевська Катерина Дмитрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Навчальний посібник "Адміністративне право України" 

  

Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Бурбика М. М., Солонар А. В., Янішевська К. Д. 
Адміністративне право України : навчальний посібник / М. М. Бур-
бика, А. В. Солонар, К. Д. Янішевська. - Суми : видавничо-виробниче 
підприємство "Мрія", 2015. - 358 с. 

Анотація  
Містить основні положення з курсу адміністративного права 
України. Особлива увага акцентується на ключових поняттях кожної 
з представлених тем курсу. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98985 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.08.2020 

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

 
Ткачук Віра Петрівна, Степанюк Світлана Іванівна, Гречанюк Оксана 
Олексіївна 
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Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Літературний письмовий твір науково-методичного характеру   
"Історія спортивного і олімпійського руху. Методичні матеріали" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Методичні матеріали для здобувачів ступеня вищої освіти 
"бакалавр" денної та заочної форм навчання спеціальностей 014.11 
середня освіта (фізична культура). 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98986 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.08.2020 

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

 
Хома Жанна Василівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір, складений твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Збірка казок "Маленькі історії Дарчика та Міккі" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Хома Жанна. Маленькі історії Дарчика та Міккі / 
Жанна Василівна Хома. - Київ : Видавництво "Український 
пріоритет", 2019. - 40 с. 

Анотація  
Збірка добрих та зворушливих казок про дружбу маленького хлопчи-
ка та його собаки. Написана мамою для сина, вона не залишить бай-
дужим жодне дитяче серце. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98987 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.08.2020 

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

 
Марташевський Юрій Юрійович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір, створений для кіно 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Сценарій короткометражного художнього фільму "Прощання" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
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Анотація  
Через недосконалість законодавства про посмертне донорство в 
Україні, люди повинні ходити на процедуру гемодіалізу все своє життя. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98988 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.08.2020 

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

 
Зінченко Катерина Сергіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Літературний письмовий твір "Проєкт "Х-Платформа" ("Х-
Платформа") 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
X-Platform - он-лайн інституція, що спеціалізується на комплексній 
інтеграції інноваційних рішень (штучний інтелект, робототехніка, 
генна інженерія, біоарт, генеративна графіка, реактивні інсталяції 
тощо) у візуальне мистецтво, на міжнародній інституційній 
презентації. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98989 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.08.2020 

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

 
Слатвінська Леся 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 "Перспективи розвитку інклюзивного туризму в 
Україні" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
В сучасних інтеграційних умовах розвитку інклюзивний туризм 
формується та розвивається в правовому, соціальному, 
педагогічному, філософському, економічному просторі. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98990 

Дата реєстрації авторського права 13.08.2020 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 60, 2020 
 

 269 

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

 
Слатвінська Леся Анатоліївна, Поворознюк Інна 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 "Академічна підготовка магістрів з туризму як фактор 
впливу на зайнятість населення на туристичному ринку" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Проведено аналіз основних сучасних вимог до якості підготовки 
фахівців у сфері туризму. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98991 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.08.2020 

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

 
Рогожа Марія 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 "Уродженець Сіверщини В. М. Сварика: портрет в контексті 
просопографії" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Стаття стосується досвіду формування просопографічного портрета 
генерала-хорунжого Армії УНР В. М. Сварики на тлі його особистої 
участі та керованих ним військових підрозділів у національно-
визвольних змаганнях українського народу впродовж 1917-1921 рр., 
виконано засобами просопографії. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98992 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.08.2020 

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

 
Рогожа Марія 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 "Кадрова робота персональної управи Генштабу Армії УНР: 
джерелознавчий аспект" 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
У статті розглянуто роботу персональної управи ГШ Армії УНР, яка 
забезпечувала роботи зі  старшинами військових підрозділів, 
інтегрованих до Польщі та Румунії. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98993 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.08.2020 

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

 
Коломієць Наталія Андріївна, Резніченко Ірина Геннадіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Навчально-методичний посібник "Організація виховного процесу у 
дитячому закладі оздоровлення та відпочинку" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Організація виховного процесу в дитячому закладі 
оздоровлення та відпочинку : навч.-метод. посіб. / МОН України, 
Уманський держ. пед. ун-т імені Павла Тичини ; уклад. : Н. А. 
Коломієць, І. Г. Резніченко. - Умань : ВПЦ "Візаві", 2020. - 230 с. 

Анотація  
У запропонованому навчально-методичному посібнику розкривають-
ся особливості, зміст, форми та методи роботи педагога-організатора у 
дитячому закладі оздоровлення та відпочинку в період літніх канікул 
школярів. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98994 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.08.2020 

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

 
Куценко Сергій Юрійович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Науковий твір "Дисертація "Становлення та розвиток Інтернет-
ресурсів музеїв України" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Аналізуються перспективи представництва вітчизняних музеїв в 
мережі Інтернет, розкривається хід роботи по створенню та підтримці 
офіційного сайта музею. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98995 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.08.2020 

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

 
Носенко Віктор Петрович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Збірник творів, креслення 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Збірка творів "Комплект креслень металевих опор та оголовків на 
клепаних з'єднаннях для зовнішнього освітлення, ліній електропере-
дач, контактної мережі електротранспорту, стійок світлофорів і 
дорожніх знаків" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Збірка творів містить детальні креслення та їх специфікацію метале-
вих опор та оголовків на клепаних з'єднаннях для зовнішнього 
освітлення, ліній електропередач, контактної мережі електротранс-
порту, стійок світлофорів і дорожніх знаків. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98996 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.08.2020 

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

 
Шмакова Елеонора Миколаївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Складений твір, твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Збірник творів образотворчого мистецтва "Картини" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Збірник творів образотворчого мистецтва "Картини", до збірника 
входить 21 картина, серед яких пейзажі, натюрморти, портрети та 
прекрасний, сюрреалістичний авангардний та абстрактивний живо-
пис. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98997 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.08.2020 

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

 
Шмакова Елеонора Миколаївна 
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Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір, складений твір, твір образотворчого 
мистецтва 
 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Складений твір "Дизайн веб-сайту "adonartchr" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Збірник творів образотворчого мистецтва "дизайн веб-сайту "adon-
artchr", на якому розміщені картини, автором яких є Шмакова Елео-
нора Миколаївна. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98998 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.08.2020 

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

 
Волошина Наталія Петрівна, Негреба Тетяна Валеріанівна, 
Погуляєва Тетяна Миколаївна, Пісоцька Ксенія Олегівна, Черненко 
Максим Євгенович, Терещенко Людмила Павлівна, Федосєєв Сергій 
Володимирович, Єгоркіна Ольга Вікторівна, Перцев Григорій Дмит-
рович 

Повне ім'я або повне офіційне 
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 по перебігу вагітності та пологів у жінок з 
різними типами перебігу розсіяного склерозу (пологи на тлі захворю-
вання)" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Розсіяний склероз (РС) найчастіше діагностується у жінок 
дітородного віку (між 20-30 роками). Тому взаємозв'язок між 
перебігом РС і вагітністю представляє не тільки теоретичний, а й 
значний практичний інтерес. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
98999 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.08.2020 

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

 
Волошина Наталія Петрівна, Негреба Тетяна Валеріанівна, 
Погуляєва Тетяна Миколаївна, Пісоцька Ксенія Олегівна, Черненко 
Максим Євгенович, Терещенко Людмила Павлівна, Федосєєв Сергій 
Володимирович, Єгоркіна Ольга Вікторівна, Перцев Григорій Дмит-
рович 
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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 "Анкета перебігу вагітності та пологів у жінок з 
різними типами перебігу розсіяного склерозу (пологи на доклінічному 
етапі)" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Розсіяний склероз (РС) найчастіше діагностується у жінок 
дітородного віку (між 20-30 роками). Тому взаємозв'язок між 
перебігом РС і вагітністю представляє не тільки теоретичний, а й 
значний практичний інтерес. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99000 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.08.2020 

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

 
Єрмолаєва Марина Валентинівна, Левченко Зоя 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 "Проблемні питання обліку операцій з основними за-
собами та їх відображення у звітності" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
У науковому творі висвітлені проблемні питання, що виявлені в 
обліку основних засобів, зокрема: формування первісної вартості,  
нарахування та облік амортизації згідно з вимогами П (С) 50 та По-
даткового кодексу України. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99001 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.08.2020 

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

 
Левченко Зоя Михайлівна, Єрмолаєва Марина Валентинівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Науковий твір "Організація функціонування та кадрового забезпе-
чення облікових підрозділів підприємств" 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
В науковому творі обґрунтовано важливість організації роботи 
облікового апарату будь-якого суб'єкта господарювання. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99002 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.08.2020 

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

 
Борохвостов Ігор Валерійович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Науковий твір "Метод визначення необхідних обсягів фінансування 
середньострокової програми озброєння" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Метод надає можливість здійснити попередні розрахунки під час про-
ведення середньострокового та довгострокового планування розвит-
ку озброєнь та отримати орієнтовані вартісні показники необхідного 
рівня фінансування закупівлі озброєння та військової техніки при 
визначеній їх потрібній кількості. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99003 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.08.2020 

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

 
Борохвостов Ігор Валерійович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Науковий твір "Методичний підхід до  визначення раціональних 
обсягів виробництва (закупівлі) озброєння та військової техніки у 
середньостроковій перспективі" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Пропонується методичний підхід, сутність якого полягає у визначенні 
раціонального, з точки зору ресурсів, які виділяються державою, 
розподілу комплектів озброєння та військової техніки, що закупову-
ються, за роками середньострокової програми озброєння. 

 
 
 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 60, 2020 
 

 275 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99004 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.08.2020 

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

 
Борохвостов Ігор Валерійович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Науковий твір "Удосконалена методика пріоритетів розвитку 
озброєння та військової техніки і оснащення ними військових форму-
вань" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Удосконалена методика дозволяє певному колу осіб, що приймають 
рішення на різних рівнях щодо розвитку і оснащення озброєнням та 
військовою технікою, мати вихідні дані про їх сучасний стан та на-
прями подальшого розвитку основних типів засобів збройної бороть-
би. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99005 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.08.2020 

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

 
Борохвостов Ігор Валерійович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Науковий твір "Метод оцінки ефективності виконання середньостро-
кових програм озброєння та необхідності внесення змін" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Метод є частиною методологічного забезпечення обґрунтування і 
науково-технічного супроводження середньострокових програм 
озброєння за напрямом оцінки ефективності використання їх 
фінансових ресурсів при розробці щорічних рекомендацій щодо кори-
гування заходів. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99006 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.08.2020 

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

 
Федоренко Анатолій Вікторович, Комаров Володимир Олександро-
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вич, Посполіта Мирослав Володимирович, Сендецький Микола Ми-
колайович 

Повне ім'я або повне офіційне 
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 основи оцінки технічного рівня модуля 
зберігання та заправлення світлими нафтопродуктами МЗЗСН-20" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
У Збройних силах України принцип механізованої заправки 
фільтрованим пальним автомобільної та бронетанкової техніки 
здійснюється технічними засобами переважно застарілого вироб-
ництва. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99007 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.08.2020 

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

 
Ромашко Олександра Михайлівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Літературний твір наукового характеру "Нові підходи до трактуван-
ня диверсифікації діяльності підприємств" 

  

Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
У статті проаналізовано існуючі теоретичні підходи щодо тлумачення 
терміна "диверсифікація" та подане власне визначення даного по-
няття шляхом введення системи параметрів (мета, основний фактор,  
спосіб та ресурсне забезпечення). 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99008 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.08.2020 

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

 
Крихівська Наталія Олегівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру "Підходи до ви-
значення поняття "економічний потенціал підприємства" 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
У даній статті визначено ступінь поняття "економічний потенціал", 
спираючись на загальнонауковий та філософський зміст. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99009 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.08.2020 

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

 
Писаренко Володимир Вікторович, Багорка Марія Олександрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Навчальний посібник "Стратегічний маркетинг" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування : Писаренко В. В., Багорка М. О. Стратегічний мар-
кетинг : навчальний посібник. - Дніпро : Пороги, 2020. - 240 с. 

Анотація  

Навчальний посібник відповідає вимогам організації навчального 
процесу і призначений для студентів економічних спеціальностей усіх 
форм навчання за програмою підготовки магістрів із спеціальності 
075 "Маркетинг" ОС-Магістр. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99010 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.08.2020 

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

 
Андреюк Наталія Вікторівна, Минчинська 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) 
 

 
Книга "Планування діяльності підприємства" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Андреюк Н. В., Минчинська І. В. Планування 
діяльності підприємства : Навчальний посібник. - Національна 
академія ДПС України, 2005. - 162 с. 

Анотація  

У навчальному посібнику розглянуто сфери та напрямки планування 
на підприємстві, основні принципи та методи планування. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99011 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.08.2020 

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

 
Ляшенко Ганна Павлівна, Минчинська Ірина Василівна, Сидорко 
Наталія Леонідівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Книга "Маркетинг" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Ляшенко Г. П., Минчинська І. В., Сидорко Н. Л. 
Маркетинг : Навчально-методичний посібник. - Ірпінь : Академія 
ДПС України, 2003. - 123 с. 

Анотація  
Навчально-методичний посібник містить навчальну програму, 
методичні вказівки щодо вивчення тем із дев'яти розділів, питання та 
завдання для самоконтролю, термінологічний словник. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99012 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.08.2020 

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

 
Минчинська 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) 
 

 
Книга "Стратегія підприємства: Курс лекцій" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Минчинська І. В. Стратегія підприємства : Курс 
лекцій. - Ірпінь : Національна академія ДПС України, 2006. - 314 с. 

Анотація  
Курс лекцій містить матеріал, присвячений теоретичним питанням 
розробки стратегії підприємства, а саме проведенню стратегічного 
аналізу середовища підприємства, формулюванню місії та цілей 
підприємства, вибору та реалізації стратегії, оцінюванню стратегії та 
стратегічному контролю. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99013 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.08.2020 

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

 
Піжук Ольга Іванівна, Бодров Володимир Григорович, Минчинська 
Ірина Василівна 

  



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 60, 2020 
 

 279 

Повне ім'я або 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 "Контролінг в управлінні підприємством" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Контролінг в управлінні підприємством : навч. 
посібник / О. І. Піжук, В. Г. Бодров, І. В. Минчинська : [за заг. ред. О. 
І. Піжук]. - Ірпінь : Університет державної фіскальної служби 
України, 2019. - 442 с. - (Серія "На допомогу студенту УДФСУ, т. 40). 

Анотація  

У навчальному посібнику розглядаються питання, пов'язані з 
класифікацією видів та об'єктів контролінгу, методики розрахунку 
основних показників витрат, визначення основ бюджетування та 
управлінського обліку на стратегічному та оперативному рівнях 
управління підприємством. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99014 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.08.2020 

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

 
Піжук Ольга Іванівна, Мельничук Ганна Сергіївна, Минчинська 
Ірина Василівна, Ткаченко Володимир Валентинович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Книга "Економіка підприємства: навчальний практикум" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Економіка підприємства : навчальний практикум : 
[навч. посіб.] / О. І. Піжук, Г. С. Мельничук, І. В. Минчинська, В. В. 
Ткаченко. - Ірпінь : Видавництво Національного університету ДПС 
України, 2014. - 338 с. 

Анотація  
Навчальний посібник містить матеріал 16 тем навчальної дисципліни 
"Економіка підприємства", який включає методику розрахунку 
найважливіших показників діяльності підприємства. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99015 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.08.2020 

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

 
Дяченко Віра Станіславівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Твір образотворчого мистецтва 
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Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Картина "Girl with a cigarette" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99016 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.08.2020 

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

 
Дяченко Віра Станіславівна 

Повне ім'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 "Doberman" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99017 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.08.2020 

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

 
Аврутов Вадим Вікторович, Півторак Діана Олександрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Комп'ютерна програма "Розрахунок різниці між точною та приблиз-
ною формулами визначення довготи місця в залежності від азимуту" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
На основі розрахунків програми можна зробити висновок, що пере-
важне використання точної формули при збільшенні різниці широт 
або відстані між поточним положенням і положенням репера. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99018 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.08.2020 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Аврутов Вадим Вікторович, Півторак Діана Олександрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Комп'ютерна програма 
 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Комп'ютерна програма "Розрахунок різниці між геодезичною та гео-
центричною широтами" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Супутникові навігаційні системи вимірюють геоцентричну широту, а 
інерціальні навігаційні системи - геодезичну широту. В умовах, коли 
зв'язок з супутниками відсутній або порушений, використовують 
інерціальні навігаційні системи. В цьому випадку необхідно врахову-
вати різницю між показами таких систем. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99019 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.08.2020 

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

 
Соколов Олександр Дмитрович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Науково-підприємницька стаття "Концепція online-ресторану. 
Реалізація концепції online-ресторану під торговельною маркою smile-
food" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Твір являє собою статтю наукового характеру та вводить нове поняття у 
вид гастрономічного бізнесу "онлайн-ресторан". 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99020 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.08.2020 

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

 
Тертишна Олена Вікторівна, Замікула Костянтин Олександрович, 
Тертишний Олег Олександрович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
Державний вищий навчальний заклад "Український державний 
хіміко-технологічний університет" 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

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

 
Комп'ютерна програма "Розрахунки густини суміші палив з ураху-
ванням її групового складу" 

  

Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Розроблено комп'ютерну програму для визначення густини суміші 
нафтових фракцій з урахуванням відхилення від адитивності, 
пов'язаного із впливом міжмолекулярної взаємодії вуглеводнів різних 
груп. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99021 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.08.2020 

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

 
Дмитрієв Ілля Андрійович, Шевченко Інна Юріївна, Дмитрієва Ок-
сана Іллівна 

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 "Методичний інструментарій 
прогнозування економічних ризиків державного протекціонізму 
автомобільної промисловості" 

  

Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
У творі розроблено методичний інструментарій прогнозування 
економічних ризиків державного протекціонізму автомобільної 
промисловості за варіантами співвідношення первісного 
внутрішнього попиту на автомобілі вітчизняного виробництва, пла-
нового попиту на автомобілі вітчизняного виробництва. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99022 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.08.2020 

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

 
Олена Мілько (псевдонім) 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Літературний твір "Любовь без грима" 

  

Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99023 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.08.2020 

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

 
Гайваненко Альона Олександрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Складений твір, твір ужиткового мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Збірка творів ужиткового мистецтва "Колекція ювелірних виробів 
"Nomis vol.1" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Збірка творів ужиткового мистецтва складається з 37 ювелірних при-
крас. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99024 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.08.2020 

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

 
Никоненко Андрій Володимирович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Літературний твір "Символика Апокалипсиса" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99025 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.08.2020 

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 "Кто ходит в гости по ночам" 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99026 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.08.2020 

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

 
Кучма Наталія Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Літературно-письмовий твір "Авторська орнаментальна техніка тіла 
та обличчя" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99027 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.08.2020 

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

 
Даниленко Тетяна Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір, створений для кіно 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Синопсис документального фільму "Діти древлян" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Фільм описує нинішнє життя мешканців Полісся – реліктового 
регіону, де зберіглися давня мова і традиції. Лінгвісти вважають, що 
місцевий люд говорить мовою, максимально наближеною до тієї, 
якою говорили за доби Київської Русі. Зараз частина Полісся разом з 
мешканцями найбільш самобутня.  

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99028 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.08.2020 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Перцен Андрій Євгенович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Тритмент сценарію документального фільму "Терещенко" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Історія династії бізнесменів та меценатів Терещенків, їх спадщини. 
 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99029 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.08.2020 

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

 
Ісаєнко Світлана Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Ілюстрація, літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Літературний письмовий твір "Невыдуманные истории выдуманных 
людей" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Літературний твір являє собою розповідь про медика-психіатра. 
 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99030 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.08.2020 

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

 
Іванченко Михайло Михайлович, Науменко Світлана Валеріївна, Ба-
рановський Дмитро Іванович, Федоренко Сергій Якович, Кібкало 
Дмитро Вікторович, Ткачук Олена Дмитрівна, Іванов Станіслав Ми-
колайович, Левтеров Андрій Іванович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
Харківська державна зооветеринарна академія 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
База даних 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
База даних "Навчальний електронно-інформаційний комплекс 
(НЕІК) "Акушерство, гінекологія та біотехнологія розмноження тва-
рин" 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
База даних реалізує такі функції: підготовку вхідних даних; віддалену 
реєстрацію користувача через мережу Інтернет; навчання з 
дисципліни "Акушерство, гінекологія та біотехнологія розмноження 
тварин" з урахуванням вимог європейської  кредитно-трансферної 
системи. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99031 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.08.2020 

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

 
Ткачук Олена Дмитрівна, Барановський Дмитро Іванович, Хохлов 
Анатолій Михайлович, Кібкало Дмитро Вікторович, Хмель Микола 
Миколайович, Воронкова Алла Анатоліївна, Іванченко Михайло Ми-
хайлович, Іванов Станіслав Миколайович, Левтеров Андрій Іванович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
Харківська державна зооветеринарна академія 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
База даних 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
База даних "Навчальний електронно-інформаційний комплекс 
(НЕІК) "Селекція сільськогосподарських тварин" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
База даних реалізує такі функції: підготовку вхідних даних; віддалену 
реєстрацію користувача через мережу Інтернет; навчання з 
дисципліни "Селекція сільськогосподарських тварин" з урахуванням 
вимог європейської  кредитно-трансферної системи. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99032 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.08.2020 

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

 
Ткачук Олена Дмитрівна, Барановський Дмитро Іванович, Іванов 
Станіслав Миколайович, Левтеров Андрій Іванович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
Харківська державна зооветеринарна академія 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
База даних 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
База даних "Навчальний електронно-інформаційний комплекс 
(НЕІК) "Основи фахової діяльності" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
База даних реалізує такі функції: підготовку вхідних даних; віддалену 
реєстрацію користувача через мережу Інтернет; навчання з 
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дисципліни "Основи фахової діяльності" з урахуванням вимог 
європейської кредитно-трансферної системи; тестування знань сту-
дента по кожному розділу. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99033 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.08.2020 

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

 
Петрушко Микола Петрович, Скляренко Олена Веніамінівна, Бара-
новський Дмитро Іванович, Данілова Тетяна Миколаївна, Хмель 
Микола Миколайович, Ткачук Олена Дмитрівна, Іванов Станіслав 
Миколайович, Левтеров Андрій Іванович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
Харківська державна зооветеринарна академія 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
База даних 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
База даних "Навчальний електронно-інформаційний комплекс 
(НЕІК) "Конярство" 

  

Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
База даних реалізує такі функції: підготовку вхідних даних; віддалену 
реєстрацію користувача через мережу Інтернет; навчання з 
дисципліни "Конярство" з урахуванням вимог європейської  кредит-
но-трансферної системи; тестування знань студента по кожному 
розділу. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99034 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.08.2020 

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

 
Худавердієва Вікторія Анатоліївна, Мерчанський Володимир 
Вікторович, Барановський Дмитро Іванович, Воронкова Алла 
Анатоліївна, Хмель Микола Миколайович, Ткачук Олена Дмитрівна, 
Іванов Станіслав Миколайович, Левтеров Андрій Іванович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
Харківська державна зооветеринарна академія 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
База даних 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
База даних "Навчальний електронно-інформаційний комплекс 
(НЕІК) "Адміністративний менеджмент" 

  

Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
База даних реалізує такі функції: підготовку вхідних даних; віддалену 
реєстрацію користувача через мережу Інтернет; навчання з 
дисципліни "Адміністративний менеджмент" з урахуванням вимог 
європейської  кредитно-трансферної системи. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99035 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.08.2020 

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

 
Подкоритова Віра Семенівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір науково-освітнього характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Літературний письмовий твір науково-освітнього характеру "Стра-
тегия кадастрального разделения" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Літературний письмовий твір науково-освітнього характеру "Стра-
тегия кадастрального разделения" є стратегією кадастрального 
поділу великої площі квартири або будинку на декілька невеликих 
житлових приміщень, що є вирішенням проблеми на ринку 
нерухомості в потребі малометражних окремих квартир. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99036 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.08.2020 

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

 
Шабашова Юлія Олегівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Літературний письмовий твір навчального-практичного характеру 
"НУМЕРОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ. СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ 
НУМЕРОЛОГИЧЕСКОГО КОДА ЛИЧНОСТИ (НКЛ)" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Літературний письмовий твір навчального-практичного характеру 
"НУМЕРОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ. СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ НУМЕ-
РОЛОГИЧЕСКОГО КОДА ЛИЧНОСТИ (НКЛ)" є комплексною ме-
тодикою, яка надає покроковий алгоритм розкриття потенціалу 
особистості. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99037 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.08.2020 

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

 
Каменська Ніна Петрівна 
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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 наукового характеру "Монографія 
"Правові засади інституту звернень до публічної адміністрації" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Твір наукового характеру "Правові засади інституту звернень до 
публічної адміністрації" створено автором у вигляді монографічних  
досліджень звернень до публічної адміністрації в теоретико-
правовому аспекті.  

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99038 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.08.2020 

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

 
Каменська Ніна 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 наукового характеру "ДИСЕРТАЦІЯ 
"ІНСТИТУТ ЗВЕРНЕНЬ ДО ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ: 
ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
В творі комплексно викладено рішення наукової проблеми 
концептуалізації інституту звернень до публічної адміністрації у 
вітчизняній парадигмі адміністративного права та визначено на цій 
основі пріоритетні шляхи удосконалення законодавства.   

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99039 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.08.2020 

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

 
Каменська Ніна 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 наукового характеру "ДИСЕРТАЦІЯ 
"ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ЗА ЗВЕРНЕННЯМ ПЛАТНИКІВ 
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ПОДАТКІВ ДО ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ 
УКРАЇНИ" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
В творі викладено: теоретико-правові основи проваджень у справах 
за зверненнями платників податків до органів ДПС (Державної 
податкової служби) України; механізм проваджень у справах за звер-
неннями платників податків до органів ДПС України; напрями удо-
сконалення проваджень.  

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99040 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.08.2020 

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

 
Гальона Інеса 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) 
 

 
Науковий твір "Вибір автомобілів малої вантажопідйомності з ураху-
ванням зміни їх конструктивних параметрів" 

  

Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Запропоновано метод вибору автомобілів малої вантажопідйомності 
для дрібнопартіонних перевезень, який оснований на теорії 
енергоресурсної ефективності автомобіля. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99041 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.08.2020 

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

 
Гальона Інеса 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) 
 

 
Науковий твір "Алгоритм формування методології мотиваційного 
аналізу концептуальних преференцій перевізника-покупця АМВ за 
принципом життєвого циклу" 

  

Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Запропоновано методику експлуатаційного вибору АМВ з урахуван-
ням концепції енерго- і ресурсозбереження та задач 
енергозберігаючих технологій. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99042 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.08.2020 

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

 
Гальона Інеса 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) 
 

 
Науковий твір "Методика та алгоритм передексплуатаційного 
обґрунтування преференцій перевізника-покупця при виборі  
автомобілів малої вантажопідйомності (АМВ) за їх 
енергоефективністю" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Аналіз нових і перспективних моделей АМВ показує, що, як правило, 
в рамках однієї і тієї ж вантажопідйомності темп росту цін на АМВ 
випереджає темп росту їх транспортної продуктивності.   

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99043 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.08.2020 

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

 
Ткаченко Валентина Андріївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Науковий твір "Морфологічна матриця та модель управління 
комунікаціями для освітніх та наукових проектів" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Проаналізовано основні підсистеми процесу комунікації; розроблена 
морфологічна матриця комунікацій, яка включає елементи процесу 
управління комунікаціями. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99044 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.08.2020 

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

 
Новоселя Андрій Миколайович 

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

 
Музичний твір з текстом, складений твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Музичний альбом "Не старый не молодой" ("Н.С.Н.М.") 

  

Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Музичний альбом "Н.С.Н.М.", що складається з 19 пісень: "До звез-
ды", "Думай", "Жизнь", "Зря", "Игрек хромосома", "Катализатор", 
"Киска", "Клёвая", "Кода", "Мой город", "На кого-то", "Не отступ-
лю", "Не старый не молодой", "Не хочу", "Ору", "Перо", "Плагиат", 
"Финансы", "Чудо". 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99045 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.08.2020 

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

 
Піканова Наталія Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір навчального характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
"Літературне читання" підручник для осіб з особливими освітніми 
потребами (H 91) 3 клас 

  

Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Вміщено матеріали, які відповідають навчальній програмі для осіб з 
особливими освітніми потребами (H 91) 3 клас. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99046 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.08.2020 

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

 
Кравець Ніна 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) 
 

 
"Літературне читання" підручник для осіб з особливими освітніми 
потребами (F 70) 2 клас 

  

Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Вміщено матеріали, які відповідають навчальній програмі для осіб з 
особливими освітніми потребами (F 70) 2 клас. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99047 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.08.2020 

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

 
Одинченко Лариса Костянтинівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір навчального характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
"Географія" підручник для осіб з особливими освітніми потребами (F 
70) 8 клас 

  

Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Вміщено матеріали, які відповідають навчальній програмі для осіб з 
особливими освітніми потребами (F 70) 8 клас. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99048 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.08.2020 

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

 
Кравець Ніна Павлівна, Дмітрієва Маріанна Валеріївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір навчального характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
"Українська література" підручник для осіб з особливими освітніми 
потребами (F 70) 8 клас 

  

Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Вміщено матеріали, які відповідають навчальній програмі для осіб з 
особливими освітніми потребами (F 70) 8 клас. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99049 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.08.2020 

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

 
Кульбіда Світлана 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" підручник для осіб з особливими освітніми потре-
бами (Н 90) 3 клас 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Вміщено матеріали, які відповідають навчальній програмі для осіб з 
особливими освітніми потребами (Н 90) 3 клас. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99050 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.08.2020 

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

 
Дорожко Ірина Іванівна, Малихіна Олена Євгеніївна, Туріщева Люд-
мила 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) 
 

 
Навчально-методичний посібник "Насильство. Булінг. Проблема в 
запитаннях та відповідях" 

  

Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Насильство. Булінг. Проблема в запитаннях та 
відповідях [Текст] / І. І. Дорожко, О. Є. Малихіна, Л. В. Туріщева. - Х. : 
ВГ "Основа", 2019. - 144, [1] c. : іл., табл. - (Серія "Виховна робота").  

Анотація  
У посібнику у формі запитань та відповідей розглянуто 
найактуальніщі аспекти насильства над дітьми. Акцентовано увагу 
на найбільш складних проявах домашнього насильства, зокрема сек-
суального. Пояснюються особливості, відмінності, причини та 
наслідки шкільного насильства. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99051 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.08.2020 

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

 
Дорожко Ірина Іванівна, Малихіна Олена Євгеніївна, Туріщева Люд-
мила Василівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Стаття "Прийоми з активізації пізнавальної активності 
старшокласників у груповій роботі" 

  

Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Дорожко І. І., Малихіна О. Є., Туріщева Л. В. Прийо-
ми з активізації пізнавальної активності старшокласників у груповій 
роботі // Новий Колегіум. Харків. - 2020. - № 1. - С. 60-64.  

Анотація  
У роботі проаналізовано особливості активізації пізнавальної 
активності старшокласників у груповій роботі. Розкрито проблему 
розвитку пізнавальної активності учнів, успішне вирішення якої 
дозволяє досягнути суттєвого підвищення ефективності, 
результативності та якості навчально-виховного процесу. 

 
 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 60, 2020 
 

 295 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99052 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.08.2020 

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

 
Дорожко Ірина Іванівна, Туріщева Людмила Василівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Навчально-методичний посібник "Методичні рекомендації з курсу 
"Психологія", частина 1" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Методичні рекомендації з курсу "Психологія" : нав-
чально-методичний посібник : частина 1. / Дорожко І. І., Туріщева Л. В. 
- Х. ; 2020. - 68 с. 

Анотація  
Навчально-методичний посібник "Методичні рекомендації з курсу 
"Психологія", частина 1" складений з урахуванням особливостей 
програмного матеріалу робочої програми з курсу "Психологія".  

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99053 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.08.2020 

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

 
Новак Анатолій Миколайович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Дисертація "Теоретико-методологічні засади формування та 
реалізації національної антикорупційної політики" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Викладено авторську концепцію формування основ національної 
антикорупційної політики і визначені основні вимоги до 
організаційно-правового забезпечення її реалізації. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99054 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.08.2020 

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

 
Новак Анатолій Миколайович 

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

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук з 
державного управління "Теоретико-методологічні засади формування 
та реалізації національної антикорупційної політики" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99055 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.08.2020 

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

 
Борзенко Володимир Іванович, П'ятак Тетяна Вікторівна, Редька 
Аліна Ігорівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Науковий твір "Оцінка фінансових результатів підприємства від 
впровадження промислової власності" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
В роботі запропоновано методичний підхід до оцінки фінансових 
результатів діяльності підприємства, пов'язаної з промисловим вико-
ристанням інноваційних товарів.  

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99056 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.08.2020 

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

 
Борзенко Володимир Іванович, П'ятак Тетяна Вікторівна, Решетняк 
Наталя Борисівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Науковий твір "Оптимізація управління дебіторською 
заборгованістю підприємства" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Розглядається стратегія управління дебіторською заборгованістю 
підприємства на основі детального аналізу фінансових можливостей 
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кожної з груп споживачів товарів та послуг та можливостей встанов-
лення для кожної з них стимулюючих знижок при погашенні боргу з 
урахуванням конкурентної ціни. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99057 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.08.2020 

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

 
Власова Наталія Олексіївна, Міщенко Володимир Акімович, П'ятак 
Тетяна Вікторівна, Кочетова Тетяна Іванівна, Котлярова Ангеліна 
Вікторівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Навчальний посібник "Фінанси підприємств" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Власова Н. О., Міщенко В. А., П'ятак Т. В., Кочетова 
Т. І., Котлярова А. В. Фінанси підприємств: Навч. пос. - Х. : Світ 
Книг, 2018. - 437 с. 

Анотація  
У підручнику системно з урахуванням світового досвіду розглянуто 
теоретичні та практичні аспекти функціонування фінансів суб'єктів 
господарювання в умовах сучасного розвитку ринкових відносин. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99058 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.08.2020 

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

 
Власова Наталія Олексіївна, П'ятак Тетяна Вікторівна, Кочетова Те-
тяна Іванівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Навчальний посібник: практикум  "Фінанси підприємств" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Власова Н. О., П'ятак Т. В., Кочетова Т. І. Фінанси 
підприємств: Навч. пос. : практикум / за наук. ред. проф. Власової Н. О. - 
Х. : Світ книг, 2019. - 276 с.  

Анотація  
Посібник покликаний закріпити основні теоретичні положення та 
розвинути практичні компетенції щодо рішення фінансових проблем 
підприємств різних організаційно-правових форм в сучасних умовах 
розвитку економіки України. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99059 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.08.2020 

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

 
Корогод Наталія Петрівна, Новородовська Тетяна Сергіївна, Тим-
ченко Дар'я Олександрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір навчального характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Навчальний посібник "Трансфер технологій в управлінні проектами 
та інтелектуальною власністю" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Корогод Н. П., Новородовська Т. С., Тимченко Д. О. 
Трансфер технологій в управлінні проектами та інтелектуальною 
власністю : Навчальний посібник. - Дніпро : НМетАУ, 2020. - 47 с. 

Анотація  
Розглянуто основи управління трансфером технологій в проектній 
діяльності та у сфері інтелектуальної власності, нормативно-правові 
положення, інноваційні структури та моделі  управління трансфером 
технологій. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99060 

Дата реєстрації авторського права 
 

13.08.2020 

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

 
Салтиков Альберт Олександрович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Музичний твір з текстом, складений твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Музичний альбом "Золотая коллекция" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Музичний альбом є збіркою, що містить п'ять пісень. Кожна окрема 
пісня є окремим твором і має власну назву, а саме: "Маленький 
город", "Полустанок судьбы", "Гімн академії", "Пройдут года", "За 
волю, за козацьку долю". 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99061 

Дата реєстрації авторського права 
 

14.08.2020 

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

 
OL'SVOL'D (псевдонім) 

  



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 60, 2020 
 

 299 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Картина "ЦВЕТНОСТИ/TSVETNOSTI "Животворящий Хрест" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99062 

Дата реєстрації авторського права 
 

14.08.2020 

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

 
OL'SVOL'D (псевдонім) 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Картина "ЦВЕТНОСТИ/TSVETNOSTI "Яйце Дракона" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99063 

Дата реєстрації авторського права 
 

14.08.2020 

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

 
OL'SVOL'D (псевдонім) 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Картина "ЦВЕТНОСТИ/TSVETNOSTI "Нереалізована ідея Ротко" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99064 

Дата реєстрації авторського права 
 

14.08.2020 

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

 
OL'SVOL'D (псевдонім) 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Картина "ЦВЕТНОСТИ/TSVETNOSTI "Філософський камінь" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99065 

Дата реєстрації авторського права 
 

14.08.2020 

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

 
Нєбитов Андрій Анатолійович, Князєв Сергій Миколайович, Бри-
сковська Оксана Миколаївна, Бурак Марія Василівна, Саковський 
Андрій Анатолійович, Мотиль Ігор Іванович, Швець Микола Якович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
Національна академія внутрішніх справ 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір навчального характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Літературно-письмовий твір учбового характеру "Методика "Роз-
криття незаконного заволодіння автотранспортними засобами, вчи-
неного з метою подальшого їх оплатного повернення власникам" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Метою запропонованої методики є розроблення механізму розкриття 
незаконного заволодіння автотранспортними засобами, вчиненого з 
метою подальшого їх оплатного повернення власнику. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99066 

Дата реєстрації авторського права 
 

14.08.2020 

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

 
Бурак Марія Василівна, Брисковська Оксана Миколаївна, Князєв 
Сергій Миколайович, Хуторянський Олександр Васильович, Шевчук 
Оксана Юріївна, Чеботар Оксана Сергіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
Національна академія внутрішніх справ 
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Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір навчального характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Літературно-письмовий твір учбового характеру "Методика протидії 
розбоям підрозділами Національної поліції України" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Метою запропонованої методики є поглиблене дослідження 
кількісних і якісних характеристик відповідних злочинів, вивчення їх 
зв'язків, системне опрацювання законодавчих та інших нормативно-
правових актів, узагальнених матеріалів практичної діяльності пра-
воохоронних органів. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99067 

Дата реєстрації авторського права 
 

14.08.2020 

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

 
Борцевич Павло Святославович, Грущенко Олена Анатоліївна, Коза-
ченко Ганна Володимирівна, Кошинець Маріанна Ігорівна, Науменко 
Сергій Геннадійович, Овчаренко Леся Валеріанівна, Петрина Воло-
димир Нестерович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
Національна академія внутрішніх справ 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір учбового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Науковий твір "Дистанційний курс з навчальної дисципліни 
"Банківське та біржове право" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Метою створення даного твору є вивчення в навчальному закладі 
дисципліни "Банківське та біржове право". В зазначеному курсі 12 
тем, які складаються з лекційних матеріалів, мультимедійних 
презентацій, семінарських занять, а також питань для контролю та 
тестів. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99068 

Дата реєстрації авторського права 
 

14.08.2020 

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

 
Борцевич Павло Святославович, Грущенко Олена Анатоліївна, Коза-
ченко Ганна Володимирівна, Кошинець Маріанна Ігорівна, Науменко 
Сергій Геннадійович, Овчаренко Леся Валеріанівна, Петрина Воло-
димир Нестерович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
Національна академія внутрішніх справ 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

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

 
Науковий твір "Дистанційний курс з навчальної дисципліни "Основи 
бухгалтерського обліку та судова бухгалтерія" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Метою створення даного твору є вивчення в навчальному закладі 
дисципліни "Основи бухгалтерського обліку та судова бухгалтерія". 
В зазначеному курсі 6 тем, які складаються з лекційних матеріалів, 
мультимедійних презентацій, семінарських занять, а також питань 
для контролю та тестів. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99069 

Дата реєстрації авторського права 
 

14.08.2020 

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

 
Борцевич Павло Святославович, Грущенко Олена Анатоліївна, Коза-
ченко Ганна Володимирівна, Кошинець Маріанна Ігорівна, Науменко 
Сергій Геннадійович, Овчаренко Леся Валеріанівна, Петрина Воло-
димир Нестерович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
Національна академія внутрішніх справ 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір учбового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Науковий твір "Дистанційний курс з навчальної дисципліни "Ринко-
ва економіка" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Метою створення даного твору є вивчення в навчальному закладі 
дисципліни "Ринкова економіка". В зазначеному курсі 5 тем, які 
складаються з лекційних матеріалів, мультимедійних презентацій, 
семінарських занять, а також питань для контролю та тестів. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99070 

Дата реєстрації авторського права 
 

14.08.2020 

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

 
Борцевич Павло Святославович, Грущенко Олена Анатоліївна, Коза-
ченко Ганна Володимирівна, Кошинець Маріанна Ігорівна, Науменко 
Сергій Геннадійович, Овчаренко Леся Валеріанівна, Петрина Воло-
димир Нестерович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
Національна академія внутрішніх справ 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір учбового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Науковий твір "Дистанційний курс з навчальної дисципліни "Госпо-
дарське право" 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Метою створення даного твору є вивчення в навчальному закладі 
дисципліни "Господарське право". В зазначеному курсі 10 тем, які 
складаються з лекційних матеріалів, мультимедійних презентацій, 
семінарських занять, а також питань для контролю та тестів. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99071 

Дата реєстрації авторського права 
 

14.08.2020 

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

 
Чуприна Олена Віталіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
Національна академія внутрішніх справ 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір учбового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Літературно-письмовий твір наукового характеру "Курс електронних 
мультимедійних презентацій "Домедична підготовка" 

  

Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Метою створення даного твору є вивчення в навчальному закладі 
курсу "Домедична підготовка". В зазначеній презентації 9 тем, які 
складаються з 263 слайдів. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99072 

Дата реєстрації авторського права 
 

14.08.2020 

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

 
Таран Олена Вікторівна, Запотоцький Андрій Петрович, Самодін Ар-
тем Володимирович, Грига Марія Андріївна, Сущенко Віктор Дмит-
рович, Кучменко Святослав Володимирович, Чернеженко Олена 
Миколаївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
Національна академія внутрішніх справ 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір навчального характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Літературно-письмовий твір учбового характеру "Методика 
"Розслідування неналежного виконання професійних обов'язків ме-
дичним або фармацевтичним  працівником" 

  

Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Метою запропонованої методики є розкриття основних проблемних 
питань, що виникають під час розслідування неналежного виконання 
професійних обов'язків медичним працівником, систематизація об-
ставин, що підлягають встановленню, а також рекомендації щодо 
проведення окремих слідчих дій. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99073 

Дата реєстрації авторського права 
 

14.08.2020 

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

 
Крижна Валентина Володимирівна, Арешонков Віталій Володимиро-
вич, Стрільців Олександр Михайлович, Сущенко Віктор Дмитрович, 
Кофанов Андрій Віталійович, Федоренко Оксана Анатоліївна, При-
ходько Юрій Павлович, Павленко Наталія Григорівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
Національна академія внутрішніх справ 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір навчального характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Літературно-письмовий твір учбового характеру "Методика 
розслідування незаконного обігу вогнепальної зброї, бойових 
припасів та вибухових речовин" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Метою запропонованої методики є поглиблене дослідження 
кількісних і якісних характеристик відповідних злочинів, вивчення їх 
зв'язків, системне опрацювання законодавчих та інших нормативно-
правових актів, узагальнених матеріалів практичної діяльності пра-
воохоронних органів. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99074 

Дата реєстрації авторського права 
 

14.08.2020 

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

 
Борцевич Павло Святославович, Грущенко Олена Анатоліївна, Коза-
ченко Ганна Володимирівна, Кошинець Маріанна Ігорівна, Науменко 
Сергій Геннадійович, Овчаренко Леся Валеріанівна, Петрина Воло-
димир Нестерович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
Національна академія внутрішніх справ 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір учбового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Науковий твір "Дистанційний курс з навчальної дисципліни 
"Суб'єкти господарського права" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Метою створення даного твору є вивчення в навчальному закладі 
дисципліни "Суб'єкти господарського права". В зазначеному курсі 12 
тем, які складаються з лекційних матеріалів, мультимедійних 
презентацій, семінарських занять, а також питань для контролю та 
тестів. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99075 

Дата реєстрації авторського права 
 

14.08.2020 

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

 
Борцевич Павло Святославович, Грущенко Олена Анатоліївна,  
Козаченко Ганна Володимирівна, Кошинець Маріанна Ігорівна,  
Науменко Сергій Геннадійович, Овчаренко Леся Валеріанівна, Пет-
рина Володимир Нестерович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
Національна академія внутрішніх справ 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір учбового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Науковий твір "Дистанційний курс з навчальної дисципліни "Конку-
рентне  право" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Метою створення даного твору є вивчення в навчальному закладі 
дисципліни "Конкурентне право". В зазначеному курсі 6 тем, які 
складаються з лекційних матеріалів, мультимедійних презентацій, 
семінарських занять, а також питань для контролю та тестів. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99076 

Дата реєстрації авторського права 
 

17.08.2020 

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

 
Абаєв Руслан Валерійович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Графічне зображення "Зображення логотипу "Заріна" Майстерня 
осетинських пирогів" ("Заріна") 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99077 

Дата реєстрації авторського права 
 

17.08.2020 

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

 
Григораш Денис Анатолійович 

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 "Триптих "Игра на выживание" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99078 

Дата реєстрації авторського права 
 

17.08.2020 

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

 
Заговайлов Леонід Борисович, Заговайлов Дмитро Леонідович, Яро-
шенко Алла 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 "Програмний комплекс "Автоматизований 
випуск кошторисів 7" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Наданий ПК забезпечує розрахунок і формування кошторисної 
документації відповідно до державних та комерційних норм з ЦУ у 
будівництві на всіх стадіях інвестиційного процесу. Орієнтований на 
використання в проєктних і експертних організаціях, службах замов-
ника і підрядника, контролюючих органах. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99079 

Дата реєстрації авторського права 
 

17.08.2020 

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

 
Анонімно 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
Український науково-дослідний інститут спеціальної техніки та судо-
вих експертиз Служби безпеки України 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Ілюстрація, літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру "Проведення 
досліджень щодо встановлення мінімальної безпечної відстані при 
вибуху малогабаритних підривних пристроїв (зарядів) "Артель" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99080 

Дата реєстрації авторського права 
 

17.08.2020 

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

 
Семичасна Олександра Святославівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Літературний письмовий твір "Сказочный Тревиль" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Дитяча казка "Казковий Тревіль" занурює читача в світ чарівного 
Тревілю - невеликого горного містечка у Франції, де відбуваються 
дива. Один звичайний день містян перетворюється на суцільний хаос. 
Причина цьому - сили зла та темряви в образі Короля Маріотта, з 
яким будуть боротися наші герої. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99081 

Дата реєстрації авторського права 
 

17.08.2020 

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

 
Анонімно 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір навчального характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Збірка навчальної літератури "Збірник підручників, посібників для 
викладачів, навчальних планів і рекомендацій до програми навчання 
FOUNDATION" ("FOUNDATION") 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99082 

Дата реєстрації авторського права 
 

17.08.2020 

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

 
Бондаренко Тарас Григорович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
Товариство з обмеженою відповідальністю "Нові Знання" 
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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 "Підвищення кваліфікації педагогічних 
працівників" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Призначена для підвищення кваліфікації педагогічних працівників. 
 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99083 

Дата реєстрації авторського права 
 

17.08.2020 

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

 
Бондаренко Тарас Григорович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
Товариство з обмеженою відповідальністю "Нові Знання" 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Комп'ютерна програма "НОВІ ЗНАННЯ" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Призначене для надання доступу до порталу учням, батькам, вчите-
лям, ведення журналу. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99084 

Дата реєстрації авторського права 
 

17.08.2020 

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

 
Червінська Інна Богданівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Навчальний посібник "Виховна робота в початковій школі" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
У посібнику здійснено аналіз пріоритетних теоретичних та практико-
зорієнтованих проблем виховання, які визначають загальні засади 
методики виховної роботи в ЗЗСО. Посібник містить теоретичні та 
прикладні змістові модулі навчальної дисципліни, до яких надано 
опорні конспекти лекцій та інші матеріали. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99085 

Дата реєстрації авторського права 
 

17.08.2020 

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

 
Буткевич Олександр Федотович, Юнєєва Наталія Тахірджанівна, 
Гурєєва Тетяна Михайлівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
Інститут електродинаміки Національної академії наук України 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Комп'ютерна програма "Моделювання електричних режимів ОЕС 
України для визначення оптимального розподілу накопичувачів 
електроенергії" 

  

Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Розроблено комп'ютерну програму моделювання електричних 
режимів об'єднаної енергосистеми України, що самовстановлюються 
за частотою, орієнтовану на можливість виконання багатоваріантних 
розрахунків зазначених електричних режимів з суттєво відмінними 
початковими умовами. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99086 

Дата реєстрації авторського права 
 

17.08.2020 

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

 
Жанна Лтавська (псевдонім) 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Музичний твір з текстом, складений твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Збірка пісень "Диско Бой" 

  

Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
До збірки входять пісні: "Диско Бой", "Подруга", "Сонний Париж". 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99087 

Дата реєстрації авторського права 
 

17.08.2020 

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

 
Знаменська Тетяна Костянтинівна, Воробйова Ольга Володимирівна, 
Голота Тетяна Вікторівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
Державна установа "Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені 
академіка О. М. Лук'янової Національної академії медичних наук 
України" 
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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 "Чек-лист направлення на уточнюючу лабораторну 
діагностику спадкових хвороб обміну речовин у новонароджених та 
дітей раннього віку" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Форма чек-листа являє собою перелік послідовної інформації, 
необхідної для уточнюючої та диференційної діагностики спадкових 
хвороб обміну речовин з метою систематизації інформації про 
анамнестичні загальноклінічні та лабораторні дані і результати 
інструментальних обстежень дитини. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99088 

Дата реєстрації авторського права 
 

17.08.2020 

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

 
Гриб'юк Олена Олександрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Монографія "Дослідницьке навчання учнів предметів природничо-
математичного циклу з використанням комп'ютерно-орієнтованих 
методичних систем" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

У монографії ґрунтовно представлено можливості педагогічного про-
ектування з педагогічно виваженим використанням комп'ютерно-
орієнтованих методичних систем дослідницького навчання предметів 
природничо-математичного циклу в закладах загальної середньої 
освіти в контексті неперервності освіти. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99089 

Дата реєстрації авторського права 
 

17.08.2020 

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

 
Мовчан Катерина Миколаївна, Бабіля Марина Василівна, Гульпа 
Неля Іванівна, Гранчак Олена Василівна, Дзиццоєва Яна Василівна, 
Довганич Ольга Іванівна, Комят Ірина Сергіївна, Лендєл Діана 
Іванівна, Матей Христина Йосипівна, Мишанич Алла 
Володимирівна, Сабов Яна Михайлівна, Сливка Людмила Іллівна, 
Созанська Мар'яна Дмитрівна 

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 "Краєзнавча 
енциклопедія-довідник "Унікальне Закарпаття" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99090 

Дата реєстрації авторського права 
 

17.08.2020 

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

 
Новицький Владислав Миколайович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру "Основні загрози 
втрати комерційної таємниці в мережі інтернет та аналіз практики 
захисту комерційної таємниці у державах-членах ЄС" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99091 

Дата реєстрації авторського права 
 

17.08.2020 

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

 
Верещагіна Ганна Валентинівна, Плєханова Тетяна Євгенівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру "Implementation 
of a system for assessing the risks of innovative activity in strategic plan-
ning of enterprise development" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99092 

Дата реєстрації авторського права 
 

17.08.2020 

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

 
Литвиненко Юрій Миколайович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру "Громадянське 
суспільство і держава: ідея рефлексу (Основи теорії гуманізму)" 
("Ідея рефлексу") 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
В книзі викладена філософська концепція її автора. В першій частині 
книги пояснюється те, як влаштований наш Всесвіт. В другій - як по-
винно відбуватись виникнення та формування духовних потреб. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99093 

Дата реєстрації авторського права 
 

17.08.2020 

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

 
Савчук Тамара Олександрівна, Бушинська Аліна Сергіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення для підтримки 
прийняття рішень  з функціонування об'єктів інфраструктури" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
"Програмне забезпечення для підтримки прийняття рішень з 
функціонування об'єктів інфраструктури" допомагає користувачеві 
визначити економічний стан його підприємства за показниками 
функціонування на підставі аналізу рентабельності з використанням 
нечіткого логічного виведення. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99094 

Дата реєстрації авторського права 
 

17.08.2020 

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

 
Однорог Галина Олександрівна 

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

 
Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Сценарій телепроекту "Nova Я" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Історія про сонячну дівчину з невеличкого мальовничого містечка 
Біла Церква Вікторію. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99095 

Дата реєстрації авторського права 
 

17.08.2020 

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

 
Андрієнко Валентина Михайлівна, Семенов Анатолій Сергійович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Стаття "Методика статистичного аналізу економічних часових 
рядів" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Стаття присвячена проблемі комплексного статистичного аналізу 
емпіричних даних складних економічних систем. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99096 

Дата реєстрації авторського права 
 

17.08.2020 

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

 
Андрієнко Валентина 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 "Інструменти моніторингу фондових ринків" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Андрієнко В. М. Інструменти моніторингу фондових 
ринків // Причорноморські економічні студії. - 2016. - Випуск 9, час-
тина 1. - С. 131-134. 

Анотація  
Статтю присвячено проблемі розвитку методологічного апарату 
моніторингу процесів, що відбуваються на фондових ринках. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99097 

Дата реєстрації авторського права 
 

17.08.2020 

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

 
Андрієнко Валентина 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 "Прогнозирование кризисной ситуации на фондовом рынке" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Андрієнко В. М. Прогнозирование кризисной ситуа-
ции на фондовом рынке // ScienceRise. - 2015. - № 4/3 (9). - С. 24-29. 

Анотація  
Стаття присвячена проблемі пошуку індикаторів ситуації на фондо-
вих ринках. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99098 

Дата реєстрації авторського права 
 

17.08.2020 

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

 
Андрієнко Валентина 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 "Методика вибору оптимальної структури інвестиційного 
портфеля" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Андрієнко В. М. Методика вибору оптимальної 
структури інвестиційного портфеля // Інфраструктура ринку. - 2018. - 
Випуск 22. - С. 259-267. 

Анотація  

Статтю присвячено проблемі вибору конкретних фінансових об'єктів 
для включення в інвестиційний портфель та визначенню оптималь-
них пропорцій різних видів інвестицій у рамках усього портфеля з 
урахуванням його основних характеристик. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99099 

Дата реєстрації авторського права 
 

17.08.2020 

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

 
Яценко Наталія Володимирівна, Соколовська Зоя Миколаївна 

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

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Стаття "Моделювання каналів збуту фармацевтичного 
підприємства" 

  

Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Яценко Н. В., Соколовська З. М. Моделювання 
каналів збуту фармацевтичного підприємства // Бізнес Інформ. - 2017. 
- № 2. - С. 121-130. 

Анотація  
Мета статті полягає в обґрунтуванні можливостей залучення методів 
багатопідходного імітаційного моделювання в процесі управління ка-
налами збуту фармацевтичних підприємств. Визначено проблеми 
функціонування підприємств вітчизняної фармацевтичної галузі, 
зокрема у сфері збутової діяльності. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99100 

Дата реєстрації авторського права 
 

17.08.2020 

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

 
Яценко Наталія Володимирівна, Соколовська Зоя Миколаївна, Хор-
тюк Максим 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 "Імітаційні моделі діяльності ІТ-фірм на платформі 
AnyLogic" 

  

Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Яценко Н. В., Соколовська З. М., Хортюк М. В. 
Імітаційні моделі діяльності ІТ-фірм на платформі AnyLogic //  Бізнес 
Інформ. - 2019. - № 6. - С. 61-76. 

Анотація  
Метою статті є розкриття можливостей застосування методів 
імітаційного моделювання в розв'язанні задач управління діяльністю 
продуктових і аутсорсингових ІТ-компаній. При узагальненні праць 
багатьох фахівців було визначено проблеми прикладного впровад-
ження методу імітаційного моделювання в ІТ-сфері.  

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99101 

Дата реєстрації авторського права 
 

17.08.2020 

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

 
Семенов Анатолій Сергійович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Стаття "Метод построения асимптотического решения задач ди-
фракции упругих волн" 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Семенов А. С. Метод построения асимптотического 
решения задач дифракции упругих волн // Математические модели в 
образовании, науке и промышленности. - 2003. - С. 189-192. 

Анотація  
 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99102 

Дата реєстрації авторського права 
 

17.08.2020 

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

 
Андрейцев Андрій Юрійович, Вяла Юлія Едуардівна, Гейлик 
Анастасія Вадимівна, Клецька Тетяна Сергіївна, Кліндухова Вален-
тина Миколаївна, Крюков Микола Миколайович, Ляшко Ольга 
Вікторівна, Чабак Любов Михайлівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
Державний університет інфраструктури та технологій 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Навчально-методичний посібник "Моделювання та методи 
оптимізації транспортних процесів" 

  

Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Моделювання та методи оптимізації транспортних 
процесів : навч. посіб. / Андрейцев А. Ю., Вяла Ю. Е., Гейлик А. В., 
Клецька Т. С., Кліндухова В. М., Крюков М. М., Ляшко О. В., Чабак Л. М. 
- К. : ДУІТ, 2020. - 117 с. 

Анотація  
Мета даного посібника - сформувати у читачів розуміння принципів, 
що лежать в основі оптимізаційних підходів при розв'язанні 
економічних і технічних задач методами математичного програму-
вання. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99103 

Дата реєстрації авторського права 
 

17.08.2020 

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

 
Андрейцев Андрій Юрійович, Вяла Юлія Едуардівна, Гейлик 
Анастасія Вадимівна, Клецька Тетяна Сергіївна, Кліндухова Вален-
тина Миколаївна, Крюков Микола Миколайович, Ляшко Ольга 
Вікторівна, Чабак Любов Михайлівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
Державний університет інфраструктури та технологій 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Навчально-методичний посібник  "Дослідження операцій в транс-
портних системах" 

  

Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Дослідження операцій в транспортних системах : 
навч. посіб. / Андрейцев А. Ю., Вяла Ю. Е., Гейлик А. В., Клецька Т. С., 
Кліндухова В. М., Крюков М. М., Ляшко О. В., Чабак Л. М. - К. : 
ДУІТ, 2020. - 136 с. 
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Анотація  
Дослідження операцій має на меті побудову, дослідження та застосу-
вання математичних моделей прийняття рішень при організації ви-
робництва та обслуговування в багатьох сферах людської діяльності. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99104 

Дата реєстрації авторського права 
 

17.08.2020 

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

 
Медведєв Віталій Володимирович, Пліско Ірина Владленівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
Національний науковий центр "Інститут ґрунтознавства та агрохімії 
ім. О. Н. Соколовського" 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Книга "Прогнозування у ґрунтознавстві" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Медведєв В. В., Пліско І. В. Прогнозування у 
ґрунтознавстві. Харків : Стильна типографія, 2018. -170 с. 

Анотація  
Розглянуті методи прогнозування на основі екстра- та інтерполяції, а 
також прикладні аспекти прогнозування гумусового стану, фізичних, 
хімічних властивостей ґрунту і біорізноманіття в умовах інтенсивного 
землекористування. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99105 

Дата реєстрації авторського права 
 

17.08.2020 

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

 
Петренко Оксана Борисівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Монографія "Гендерний вимір шкільної освіти в Україні (ХХ 
століття)" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Петренко О. Б. Гендерний вимір шкільної освіти в 
Україні (ХХ століття) : Монографія. - Рівне : видавець Олег Зень,  
2010. - 530 с. 

Анотація  
Здійснено у хронологічному полі ХХ століття у контексті історичних, 
соціокультурних змін суспільства. Зміст освіти й виховання 
загальноосвітньої школи проаналізовано на основі великого ком-
плексу архівних та опублікованих історико-педагогічних джерел, 
навчальних програм і планів. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99106 

Дата реєстрації авторського права 
 

17.08.2020 

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

 
Петренко Оксана Борисівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Монографія "Віддана мені, як і я їй": Про Ганну Іванівну Сухо-
млинську" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Петренко О. Б. "Віддана мені, як і я їй": Про Ганну 
Іванівну Сухомлинську : Монографія. - Рівне : Волин. обереги, 2020. - 100 с. 

Анотація  
Схарактеризовано життєвий шлях Г. І. Сухомлинської, визначено головні 
напрями її різновекторної діяльності. На основі історіографічного пошуку 
відібрано й представлено невідомі і маловідомі першоджерела, які 
висвітлюють епізоди життя й діяльності Ганни Іванівни 
Сухомлинської. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99107 

Дата реєстрації авторського права 
 

17.08.2020 

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

 
Айлікова Ганна Вітольдівна, Нестеренко Ганна Яківна, Тугай Галина 
Петрівна, Золотаревич Ольга Василівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
Державне підприємство "Український державний науково-дослідний 
інститут проектування міст "ДІПРОМІСТО" ім. Ю. М. Білоконя 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Твір містобудування 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Проект твору містобудування "Схема планування території 
Черкаської області (Схема районного планування)" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Містобудівна документація довгострокового бачення майбутнього, 
яка визначає довгострокові параметри містобудівного розвитку 
регіону, передбачає раціональне використання його території, ство-
рення та підтримання повноцінного життєвого середовища. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99108 

Дата реєстрації авторського права 
 

17.08.2020 

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

 
Загорецька Олена Михайлівна, Бойко Віта Федорівна 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 60, 2020 
 

 319 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
Український науково-дослідний інститут архівної справи та докумен-
тознавства 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 
"Методичні рекомендації з проведення експертизи цінності та відбору 
на архівне зберігання документів, пов'язаних із соціальним захистом 
громадян" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Методичні рекомендації щодо вирішення актуальної проблеми 
оптимізації відбору на архівне зберігання документів, що утворюються 
у результаті управлінської діяльності юридичних осіб усіх форм  
 
власності й можуть бути використані для підтвердження законних 
прав та інтересів громадян. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99109 

Дата реєстрації авторського права 
 

17.08.2020 

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

 
Дідух Людмила Валентинівна, Ковтанюк Тетяна Миколаївна, 
Залєток Наталія Валеріївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
Український науково-дослідний інститут архівної справи та докумен-
тознавства 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 
"Методичні рекомендації "Забезпечення  збереженості електронних  
документів Національного архівного фонду" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Методичні рекомендації для визначення оптимального та 
уніфікованого підходу архівних установ до зберігання електронних 
документів НАФ з урахуванням закордонної практики та 
вітчизняних реалій у цій галузі. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99110 

Дата реєстрації авторського права 
 

17.08.2020 

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

 
Кретов Андрій Іванович 

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

 
Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Брошура "КОМПЛЕКС НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕ-
ЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ  ДИСЦИПЛІНИ ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ 
КУЛЬТУРИ" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99111 

Дата реєстрації авторського права 
 

17.08.2020 

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

 
Кретов Андрій Іванович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Брошура "Комплекс навчально-методичного забезпечення 
навчальної дисципліни  Всесвітня історія "ІСТОРІЯ СЕРЕДНІХ 
ВІКІВ" 

  

Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99112 

Дата реєстрації авторського права 
 

17.08.2020 

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

 
Іваницький Вадим Володимирович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
Повне товариство "Заставне товариство "Скарбниця-Ломбард" за 
участю "Фреш Кеш Паун ЛЛП", "Фірст Коінс Паун ЛЛП" 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Комп'ютерна програма "Програмна оболонка веб-сайту 
skarb.com.ua" 

  

Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Призначена для автоматизації онлайн добору або погашення кредиту, 
накопичення та обміну бонусів, здійснення платежів, оформлення 
страхового поліса, дистанційного налаштування операцій по договорах. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99113 

Дата реєстрації авторського права 
 

17.08.2020 

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

 
Гелич Микола Юрійович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "АРКС" 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення "AXON - автомати-
зоване робоче місце для продажу електронних договорів" ("Програм-
не забезпечення "AXON") 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Забезпечує процес продажу електронних договорів страхування 
ОСЦПВ, ДСЦПВ, ґаджетів та міні-КАСКО. Включає наступні 
функціональні можливості: каталог фізичних та юридичних осіб, 
формування рахунку-фактури, інтеграція з МТСБУ, друк візуальних 
форм тощо. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99114 

Дата реєстрації авторського права 
 

17.08.2020 

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

 
Вітер Аліса Євгенівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Пісня "Listening" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99115 

Дата реєстрації авторського права 
 

17.08.2020 

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

 
Вітер Аліса Євгенівна 

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 "Away" 

  

Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99116 

Дата реєстрації авторського права 
 

17.08.2020 

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

 
Мельніченко Володимир Володимирович, Рибачук Ада Федорівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Твір образотворчого мистецтва "Мозаїки в інтер'єрі Київського Цен-
трального автовокзалу" 

  

Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Мозаїки в інтер'єрах Київського Центрального автовокзалу міста 
Києва включають: дизайн, кольорову пластику, декоративно-
монументальні твори. Ці твори створюють образ автовокзалу. 
Мозаїки - від багатометрових панно з зображенням автомобілів у русі 
до найскладніших мозаїчних панно. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99117 

Дата реєстрації авторського права 
 

17.08.2020 

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

 
Шевченко Інна Юріївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Твір науково-практичного характеру "Концепція Державної програ-
ми розвитку автомобільної промисловості України на період до 2025 
року" 

  

Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

У творі сформовано Концепцію Державної цільової програми розвит-
ку автомобільної промисловості України на період до 2025 року. Про-
понована концепція розвитку автомобілебудівного комплексу 
України вирізняється змістовно-структурною досконалістю у 
порівнянні з попередніми концепціями. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99118 

Дата реєстрації авторського права 
 

17.08.2020 

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

 
Ярхо Тетяна Олександрівна, Ємельянова Тетяна Вікторівна, Птаний 
Олег Дмитрович 

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 "Рациональные уравнения: 
учебно-методическое пособие для углубленной начальной математи-
ческой подготовки иностранных студентов" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Посібник призначений для активізації самостійної роботи здобувачів 
вищої освіти з повторення одного з ключових розділів курсу 
елементарної математики "Раціональні рівняння". Містить узагаль-
нений виклад необхідних теоретичних основ, докладно розібрані 
розв'язання рівнянь. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99119 

Дата реєстрації авторського права 
 

17.08.2020 

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

 
Летуновська Наталія Євгенівна, Росохата Анна Сергіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
Сумський державний університет 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Науковий твір "Методичний підхід до організації економічного 
механізму прогнозування перспективних напрямів інноваційного 
розвитку суб'єктів господарювання" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Запропоновано та обґрунтовано методичний підхід до формування 
економічного механізму перспективного прогнозування напрямків 
розвику суб'єктів території на засадах інноватики. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99120 

Дата реєстрації авторського права 
 

17.08.2020 

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

 
Летуновська Наталія Євгенівна, Рибіна Олена Іванівна 
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Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
Сумський державний університет 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Науковий твір "Науково-методичний підхід до оцінки еколого-
економічної ефективності природоохоронних заходів у складі 
стратегії екологічного сталого розвитку залізничного транспорту" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Запропоновано та обґрунтовано методичний підхід до формування 
економічного механізму перспективного прогнозування напрямків 
розвику суб'єктів території на засадах інноватики. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99121 

Дата реєстрації авторського права 
 

17.08.2020 

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

 
Зелінський Дмитро Тарасович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Музичний твір з текстом "Немовля, яке побачило цей світ" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99122 

Дата реєстрації авторського права 
 

17.08.2020 

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

 
Глов'як Андрій Дмитрович, Зелінський Дмитро Тарасович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Музичний твір з текстом "Марафон" 

  

Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99123 

Дата реєстрації авторського права 
 

17.08.2020 

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

 
Москаленко Марина 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 "Потенціал дисципліни "Іноземна мова" у формуванні 
емоційного інтелекту студентів технічних закладів вищої освіти" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Москаленко М. В. Потенціал дисципліни "Іноземна 
мова" у формуванні емоційного інтелекту студентів технічних 
закладів вищої освіти // Молодий вчений. - 2019. - № 5.1 (69.1). - С 155-157. 

Анотація  
У статті пропонується дослідити і пропонувати оптимальні 
педагогічні технології, методичні методи і засоби формування 
емоційного інтелекту саме через призму дисципліни "Іноземна мова". 
Проаналізовано чинники, які здатні зумовити успішну соціалізацію 
молодих фіхівців. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99124 

Дата реєстрації авторського права 
 

17.08.2020 

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

 
Кузнецова Юлія Ігорівна, Москаленко Марина Володимирівна, 
Саєнко Лариса Вікторівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Стаття "Створення французьких термінів будівництва шляхом 
регресивної деривації" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Кузнецова Ю. І., Москаленко М. В., Саєнко Л. В. 
Створення французьких термінів будівництва шляхом регресивної 
деривації // Наукові записки. - 2019. - № 154. - С. 575-578. 

Анотація  
Метою даного дослідження є структурно-семантичний аналіз фран-
цузьких будівельних термінів, утворених шляхом регресивної 
деривації. В статті дається дефініція цього способу словотвору, ви-
значений морфологічний статус форманта - є виявлений основний 
структурний тип регресивно-дериваційних утворень. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99125 

Дата реєстрації авторського права 
 

17.08.2020 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Гарбар Світлана Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір навчального характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Навчально-методичний посібник "Методика викладання природоз-
навства в початковій школі" 

  

Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Гарбар С. В. Методика викладання природознавства 
в початковій школі : навчально-методичний посібник для підготовки 
студентів зі спеціальності 012 Дошкільна освіта / Укладач Гарбар 
Світлана Володимирівна - Умань : АЛМІ. - 2020. - 164 с. 

Анотація  
Посібник укладено згідно з навчальним планом та вимогами кредит-
но-модульної системи навчання. Він включає програму курсу та його 
структуру з поділом на змістові модулі. У посібнику надано тези 
лекцій, плани практичних занять, рекомендована література до них. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99126 

Дата реєстрації авторського права 
 

17.08.2020 

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

 
Пахомов Володимир Васильович, Бондаренко Ольга Сергіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Стаття "До питання про відповідальність військових посадових осіб 
Збройних Сил України, відряджених в інтересах оборони держави та 
її безпеки, за порушення вимог щодо запобігання та врегулювання 
конфлікту інтересів" 

  

Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Пахомов В. В., Бондаренко О. С. До питання про 
відповідальність військових посадових осіб Збройних сил України, 
відряджених в інтересах оборони держави та її безпеки, за порушення 
вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів // При-
карпатський юридичний вісник. - 2018. - № 1 (22). - С. 138-141.  

Анотація  
У статті досліджується можливість притягнення окремих категорій 
військовослужбовців Збройних сил України до відповідальності за 
порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту 
інтересів. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99127 

Дата реєстрації авторського права 
 

17.08.2020 

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

 
Сіндюков Вадим Віталійович 
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Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Твір образотворчого мистецтва "Ескіз друкованої плати до 
газоаналізатора автоматичного з примусовим відбором проб повітря 
"GA-100" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Ескіз друкованої плати до газоаналізатора автоматичного з примусо-
вим відбором проб повітря "GA-100", що призначений для перетво-
рення аналогового сигналу електрохімічних датчиків в цифровий 
сигнал. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99128 

Дата реєстрації авторського права 
 

17.08.2020 

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

 
Сіндюков Вадим Віталійович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Твір образотворчого мистецтва "Ескіз друкованої плати до 
вимірювача масової концентрації аерозольних частинок "PM-100" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Твір призначений для обробки цифрового сигналу оптичних цифро-
вих датчиків та обчислення концетрації аерозольних частинок, а та-
кож передачі отриманої інформації на дисплей та цифровий 
інтерфейс RS485. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99129 

Дата реєстрації авторського права 
 

17.08.2020 

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

 
Стародуб Сергій Іванович, Березенко Ніна Миколаївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Музичний твір з текстом, складений твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Збірка музичних творів "Не покидай мене, моя любове" 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99130 

Дата реєстрації авторського права 
 

17.08.2020 

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

 
Меньшова Ольга Віталіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
П'єса "ПЬЕСА-ВЕЧЕР посвященный МАРИНЕ ЦВЕТАЕВОЙ "БУ-
МЕРАНГ" 

  

Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99131 

Дата реєстрації авторського права 
 

17.08.2020 

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

 
Молочко Володимир Анатолійович, Вороний Андрій Олексійович, 
Молочко Олеся 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 "Smart Forest Solutions" ("s.for") 

  

Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Рішення щодо інвентаризації і точного обліку зростаючого лісу та за-
готовленого лісу. Програма включає наступні модулі: модуль 
інвентаризації; модуль відслідковування; модуль контролю; модуль 
переробки; аналітичний модуль. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99132 

Дата реєстрації авторського права 
 

17.08.2020 

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

 
Saveliev Maksym (псевдонім) 
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Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Музичний твір з текстом "What do you want" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99133 

Дата реєстрації авторського права 
 

17.08.2020 

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

 
Шебордаєв Олексій Михайлович, Романишин Ростислав 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 "Спеціальне програмне забезпечення для 
лабораторії технічного діагностування авіаційної техніки" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99134 

Дата реєстрації авторського права 
 

17.08.2020 

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

 
OL'SVOL'D (псевдонім) 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Складений твір, твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Збірка картин "ЦВЕТНОСТИ/TSVETNOSTI "10 сердець" ("10 сер-
дець") 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Творчий проект "10 сердець" об'єднує в собі картини, через які лю-
дина пізнає правдиву любов. А ще цвєтності стають для людини ат-
рибутом молодості та краси. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99135 

Дата реєстрації авторського права 
 

17.08.2020 

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

 
OL'SVOL'D (псевдонім) 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Картина "ЦВЕТНОСТИ/TSVETNOSTI "Повернення Пікассо" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99136 

Дата реєстрації авторського права 
 

17.08.2020 

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

 
OL'SVOL'D (псевдонім) 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Картина "ЦВЕТНОСТИ/TSVETNOSTI "В  квадраті - ВСЕ" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99137 

Дата реєстрації авторського права 
 

17.08.2020 

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

 
OL'SVOL'D (псевдонім) 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Картина "ЦВЕТНОСТИ/TSVETNOSTI "Всемогутній" 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99138 

Дата реєстрації авторського права 
 

17.08.2020 

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

 
Семенда Дмитро Костянтинович, Семенда Олена Всеволодівна,  
Семенда Ольга Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Стаття "Сучасний стан та шляхи підвищення економічної 
ефективності виробництва зерна кукурудзи" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Сучасний стан та шляхи підвищення економічної 
ефективності виробництва зерна кукурудзи / Д. К. Семенда, О. Вс. 
Семенда, О. В. Семенда // Агросвіт. - 2020. - № 3. - С. 40-49. 

Анотація  
Виробництво зерна кукурудзи - це складний і затратний процес з 
чітким дотриманням технологічної дисципліни та своєчасним і 
якісним виконанням всіх технологічних операцій. За обсягами ви-
робництва кукурудза на зерно залишається лідером вітчизняного 
рослинництва.  

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99139 

Дата реєстрації авторського права 
 

17.08.2020 

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

 
Семенда Дмитро Костянтинович, Семенда Олена Всеволодівна, Се-
менда Ольга Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Стаття "Сучасний стан та тенденції розвитку ринку технічних куль-
тур в Україні" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Сучасний стан та тенденції розвитку ринку 
технічних культур в Україні / Д. К. Семенда, О. Вс. Семенда,  
О. В. Семенда // Агросвіт - 2019. - № 6. - С. 65-74. 

Анотація  
Ринок технічних культур, як і інші ринки сільськогосподарської 
продукції, функціонує не автономно, а в певному економічному 
макросередовищі, в тісному поєднанні з іншими ланками економіки.   
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99140 

Дата реєстрації авторського права 
 

17.08.2020 

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

 
Корман 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) 
 

 
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата 
економічних наук "Удосконалення цінової політики підприємств по 
переробці риби та морепродуктів" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Корман І. І. Удосконалення цінової політики 
підприємств по переробці риби та морепродуктів : автореф. дис. на 
здобуття наукового ступеня канд. економ. наук : спец. 08.00.04 
"Економіка та управління підприємствами (за видами економічної 
діяльності)" / І. І. Корман, 2015. - 20 с. 

Анотація  

Автореферат дисертації, що присвячена розробці теоретико-
методичних засад цінової політики підприємств з переробки риби та 
морепродуктів. Досліджена діяльність суб'єктів вітчизняного ринку 
риби та морепродуктів та запропоновані заходи підвищення 
ефективності їх цінової політики. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99141 

Дата реєстрації авторського права 
 

17.08.2020 

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

 
Коротєєв Микола Анатолійович, Корман Ірина Іванівна, Манзій 
Олена Павлівна, Семенда Ольга Володимирівна, Семенда Олена 
Всеволодівна 

Повне ім'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 "Prospects for the market turnover of agricultural land in 
Ukraine" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Prospects for the market turnover of agricultural land in 
Ukraine / Mykola Koroteyev, Iryna Korman, Olena Manziy, Olha  
Semenda, Olena Semenda // Problems and Perspectives in Management. - 
2017. -  Volume 15. - Issue 2. - Р. 344-354. 

Анотація  
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99142 

Дата реєстрації авторського права 
 

17.08.2020 

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

 
Семенда Дмитро Костянтинович, Семенда Ольга Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Стаття "Еколого-економічні напрями підвищення родючості та охо-
рони якості ґрунтів в сільськогосподарських підприємствах" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Семенда К. С., Семенда О. В. Еколого-економічні на-
прями підвищення родючості та охорони якості ґрунтів в 
сільськогосподарських підприємствах // Збірник наукових праць 
Уманського національного університету садівництва. Економічні 
науки. - 2016. - Випуск 88, Ч. 2. - С. 99-108.  

Анотація  

В статті розглянуто сучасний стан використання, охорони та 
відтворення земельних ресурсів як складової просторового соціально-
економічного розвитку. Встановлено причини виникнення еколого-
економічних проблем у сфері землекористування та запропоновано 
напрями підвищення родючості та якості ґрунтів. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99143 

Дата реєстрації авторського права 
 

17.08.2020 

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

 
Семенда Дмитро Костянтинович, Семенда Олена Всеволодівна, Се-
менда Ольга Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Стаття "Вплив податкових нововведень на розвиток аграрного сек-
тору економіки України" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Семенда Д. К., Семенда О. В., Семенда О. В. Вплив 
податкових нововведень на розвиток аграрного сектору економіки 
України // Актуальні проблеми економіки. - 2017. - № 3. - С. 80-89. 

Анотація  

Розглянуто сучасний стан та обґрунтовано необхідність державної 
підтримки сільськогосподарських товаровиробників. Встановлено, 
що запровадження спеціальних режимів оподаткування в Україні 
відіграло позитивну роль у розвитку вітчизняного 
сільськогосподарського виробництва. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99144 

Дата реєстрації авторського права 
 

17.08.2020 

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

 
Тацієнко Віталій Сергійович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Стаття "Забезпечення житлом православного парафіяльного духо-
венства Київської єпархії у другій половині ХІХ - на початку ХХ ст." 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
У статті розглядається житлове забезпечення православного 
парафіяльного духовенства Київської єпархії у другій половині ХІХ - 
на початку ХХ ст. З'ясовано, що пожвавився процес облаштування 
будинків для священно- та церковнослужителів у 90-х роках XIX ст.  

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99145 

Дата реєстрації авторського права 
 

17.08.2020 

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

 
Чорномаз Богдан Данилович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Навчальний посібник "Історія Української державності" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування : Богдан Чорномаз. Історія Української державності : 
навч. посібник / Богдан Чорномаз. - К. : Талком, 2020. - 207 с. 

Анотація  

Навчальний посібник включає програму семінарських занять, зав-
дання для самостійної роботи, шкалу та критерії оцінювання, теми 
рефератів, питання для повторення та список літератури для вивчен-
ня курсу. Посібник містить плани-конспекти та рекомендації для 
розкриття питань. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99146 

Дата реєстрації авторського права 
 

17.08.2020 

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

 
Грітченко Тетяна Яківна, Лоюк Оксана Вікторівна 

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

 
Літературний письмовий твір навчального характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Літературний письмовий твір навчального характеру "Робоча про-
грама навчальної дисципліни "Методика навчання інтегрованого 
курсу "Я досліджую світ" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Твір розроблений для студентів очної та заочної форм навчання 
спеціальності 013 Початкова освіта.  

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99147 

Дата реєстрації авторського права 
 

17.08.2020 

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

 
Рогожа Марія 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 "Полковник Армії УНР Гнат Порохівський: портрет у 
контексті просопографії" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
У статті здійснено аналіз діяльності полковника Г. Порохівського у 
період національно-визвольних змагань українського народу 1917-
1921 рр. Виявлено, що військовий діяч і командир військових частин 
був активним учасником боротьби, що засвідчується його особистим 
життям. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99148 

Дата реєстрації авторського права 
 

17.08.2020 

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

 
Янішевська Катерина Дмитрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Стаття "Взаємодія податкового агента та Державної фіскальної 
служби України в інформаційній сфері" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Янішевська К. Д. Взаємодія податкового агента та 
Державної фіскальної служби України в інформаційній сфері // 
Порівняльно-аналітичне право. - 2018. - № 5. - С. 264-267. 
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Анотація  
У статті досліджено основні положення взаємодії податкового агента 
та Державної фіскальної служби, проаналізовано основні норматив-
но-правові акти, на підставі яких формуються партнерські відносини 
між платниками податків, податковими агентами та органами ДФС 
України в інформаційній сфері. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99149 

Дата реєстрації авторського права 
 

17.08.2020 

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

 
Янішевька Катерина Дмитрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Стаття "Особливості кримінально-правової та кримінологічної ха-
рактеристики зараження вірусом імунодефіциту людини або іншою 
невиліковною інфекційною хворобою" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Янішевська К. Д. Особливості кримінально-правової  
та кримінологічної характеристики зараження вірусом імунодефіциту 
або іншою невиліковною інфекційною хворобою // Юридичний нау-
ковий електронний журнал. - 2020. - № 2. - С. 351-354. 

Анотація  

Стаття присвячена висвітленню деяких особливостей кримінально-
правової та кримінологічної характеристики такого злочину як за-
раження вірусом імунодефіциту людини або іншою невиліковною 
інфекційною хворобою. Відповідно до статистичних даних Україна 
посідає одну з лідируючих позицій. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99150 

Дата реєстрації авторського права 
 

17.08.2020 

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

 
Янішевська Катерина Дмитрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Стаття "Поняття та структура фінансово-правового статусу податко-
вих агентів" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Янішевська К. Д. Поняття та структура фінансово-
правового статусу податкових агентів // Актуальні проблеми 
вітчизняної юриспруденції. - 2017. - Випуск 1, Том 2. - С. 132-136. 

Анотація  
У статті розглянуто проблеми визначення поняття та структури 
фінансово-правового статусу податкових агентів з метою з'ясування 
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їх місця в системі учасників фінансово-правових відносин. Автор 
акцентує увагу на категорії "структура фінансово-правового статусу 
податкового агента". 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99151 

Дата реєстрації авторського права 
 

17.08.2020 

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

 
Петрова Катерина 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 "СЛУЧАЙНЫЙ УКОЛ" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Музичний твір є піснею ліричного характеру. 
 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99152 

Дата реєстрації авторського права 
 

17.08.2020 

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

 
Михайлуца Катерина Андріївна 

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 "Traveling notes" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Музичний альбом є збіркою, що містить п'ять музичних 
інструментальних композицій для джазового виконання в стилях: 
samba, contemporary jazz, fusion, latin, blues. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99153 

Дата реєстрації авторського права 
 

17.08.2020 

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

 
Борохвостов Ігор Валерійович 
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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 "Метод визначення шляхів забезпечення військових 
формувань озброєнням та військовою технікою з урахуванням мож-
ливостей оборонно-промислового комплексу" 

  

Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Твір дозволяє, з урахуванням можливостей оборонно-промислового 
комплексу України та динаміки зміни кількісно-якісного складу 
озброєння та військової техніки, провести дослідження з наукового 
обґрунтування варіанта придбання їх потрібної номенклатури та 
якості. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99154 

Дата реєстрації авторського права 
 

17.08.2020 

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

 
Калганов Михайло Андрійович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Музичний твір "This is life" 

  

Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99155 

Дата реєстрації авторського права 
 

17.08.2020 

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

 
Риженкова Леся Ярославівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір (поезія), складений твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Збірка віршів "Строчки от души" 

  

Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99156 

Дата реєстрації авторського права 
 

17.08.2020 

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

 
Положій Євген Вікторович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Літературний сценарій короткометражного фільму "ОДИН БІЛБОРД 
БІЛЯ ЦВИНТАРЯ" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Нова реклама з оголеною молодицею на білборді біля цвинтаря не 
бентежить ані міську владу, ані городян. Але матір, яка на війні втра-
тила єдиного сина, не може примиритись із цією обурливою 
пошлістю. Маленька жінка з великим горем виступає проти 
порочності системи, у якій живе. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99157 

Дата реєстрації авторського права 
 

17.08.2020 

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

 
Трифонов Сергій Миколайович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Ілюстрація, літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Літературний письмовий твір "Персональный смарт статус человека 
(Personal smart status person)" ("смарт статус (smart status)") 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Наданий твір - це набір інтелектуальних ідей та нових методів їх за-
стосування з необхідними для цього функціями та налаштуваннями, 
які  інтегруються в цифрові пристрої для передачі будь-якої 
графічної і текстової інформації на дисплеї від людини до людини в 
реальному світі. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99158 

Дата реєстрації авторського права 
 

17.08.2020 

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

 
Зуєв Юрій Володимирович 
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Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Комп'ютерна програма "Система моніторингу "CamMon" 
("CamMon") 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Комп'ютерна програма є програмним комплексом, в завдання якого 
входить функція моніторингу стану камер відеоспостереження, ак-
тивного обладнання та оповіщення про зміну стану обладнання. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99159 

Дата реєстрації авторського права 
 

17.08.2020 

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

 
Терельов Микола Сергійович, Терельова Ольга Григорівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру "ФОРМУЛА 
ПРОСЧЕТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ФУТБОЛЬНОГО РЕЙТИНГА 
"indRate" ("Формула "indRate") 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99160 

Дата реєстрації авторського права 
 

17.08.2020 

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

 
Гладун Володимир Романович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Комп'ютерна програма "HouseHold" Домашнє Господарство" 
("HouseHold") 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
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Анотація  
Програма встановлюється на сервер на платформу 1С 8. Дана про-
грама веде облік та слідкує за станом та ростом птиці в пташниках 
(господарствах). 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99161 

Дата реєстрації авторського права 
 

17.08.2020 

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

 
Гладун Володимир Романович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Комп'ютерна програма "Програмний комплекс "SE12" Управління 
виробничими процесами та контроль самих процесів через зважування" 
("SE12") 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Програма побудована на платформі 1С 8. Вагові термінали, далі "ваги" 
та принтер штрих-кодів, які підключаються по комп'ютерній мережі 
до центрального сервера, де стоїть програма і зважують товар. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99162 

Дата реєстрації авторського права 
 

17.08.2020 

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

 
Яковенко Ірина Олександрівна, Солонська Альона Артурівна, Жу-
равльова Лариса Станіславівна, Федорова Олена 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) 
 

 
Навчально-методичний посібник "Логопедичні ігри для дітей від 2 до 
7 років" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Логопедичні ігри для дітей від 2 до 7 років : навч.-
метод. посіб. / І. О. Яковенко, А. А. Солонська, Л. С. Журавльова, О. 
В. Федорова. - Мелітополь : Люкс, 2020. - 125 с. 

Анотація  

У навчально-методичному посібнику представлено ігри та вправи, 
конспекти індивідуальних і підгрупових занять для дітей з порушен-
нями мовленнєвого розвитку. Практичний матеріал буде корисним 
фахівцям сфери логопедії, дефектології, психології. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99163 

Дата реєстрації авторського права 
 

17.08.2020 

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

 
Коваль Леонід Андрійович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір публіцистичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Книга "Отче наш....Хліб наш майбутній дай нам сьогодні....Дай нам 
сил подолати спокуси..." 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Дана книга складається із VII розділів. Її головною метою є 
аргументація необхідності досконалого виголошення молитви 
Господньої, відповідно до вимог Закону Божого, настанов святих 
отців Церкви в світлі сучасного українського правопису та вимови. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99164 

Дата реєстрації авторського права 
 

17.08.2020 

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

 
Постильна Олена Олексіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір навчального характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Літературний письмовий твір навчального характеру "Робоча про-
грама виробничої практики для здобувачів вищої освіти. Ступінь 
вищої освіти: бакалавр. Галузь знань: 12 Інформаційні технології. 
Спеціальність: 122 Комп'ютерні науки. Освітня програма: 122 
Комп'ютерні науки" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Виробнича практика з галузі знань 12 Інформаційні технології 
Спеціальності 122 Комп'ютерні науки є складовою частиною нав-
чально-виховного процесу, основним етапом якої є практична 
підготовка висококваліфікованих фахівців, здатних до комплексного 
аналізу, прогнозування та проектування. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99165 

Дата реєстрації авторського права 
 

17.08.2020 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Крихівська Наталія 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) 
 

 
Наукова стаття "Аналіз наукових підходів до дефініції поняття 
"партнерські відносини" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

У даній статті розглянуті основні підходи до тлумачення понять 
"партнерство" та "партнерські відносини". Визначена 
різносторонність трактувань партнерських відносин і, опираючись на 
наявність спільних рис у наукових тлумаченнях, уточнена сутність 
категорії "партнерські відносини". 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99166 

Дата реєстрації авторського права 
 

17.08.2020 

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

 
Метеленко Наталія Георгіївна, Воронкова Валентина Григоріївна, 
Шапуров Олександр Олександрович, Сіліна Ірина Вадимівна, 
Капітаненко Наталія Петрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Навчально-методичний посібник "Менеджмент інноваційно-
інвестиційної діяльності в промисловості" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Метеленко Н. Г., Воронкова В. Г., Шапуров О. О., 
Сіліна І. В., Капітаненко Н. П. Менеджмент інноваційно-
інвестиційної діяльності в промисловості : навчально-методичний 
посібник для здобувачів ступеня вищої освіти магістра спеціальності 
073 "Менеджмент" освітньо-професійної програми "Менеджмент". - 
Запоріжжя : ЗНУ, 2020. - 181 с. 

Анотація  
Навчально-методичний посібник містить основні теоретичні поло-
ження дисципліни "Менеджмент інноваційно-інвестиційної 
діяльності в промисловості", питання для самоконтролю, навчальні 
завдання, тестові завдання для перевірки знань, завдання для 
самостійного виконання, перелік рекомендованої літератури. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99167 

Дата реєстрації авторського права 
 

17.08.2020 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Казюк Софія Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір (поезія), складений твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Збірка віршів "МОЇ ДУМКИ" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99168 

Дата реєстрації авторського права 
 

17.08.2020 

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

 
Кузнєцова  Тетяна Валентинівна 

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 "Методика фи-
зического растяжения мышц и коррекции тела (осанки)" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Твір призначений для ознайомлення з вищезгаданою методикою з 
ціллю зняття стресу, досягнення дихальною гімнастикою макси-
мального розслаблення і розтягнення м'язів людини та можливості за 
її допомоги корекції тіла та постави. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99169 

Дата реєстрації авторського права 
 

17.08.2020 

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

 
Данильчук Лариса Олексіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Стаття "Обґрунтування інформаційно-правової компетентності 
особистості на засадах креативності" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
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Анотація  
У статті обґрунтовано поняття "компетентність", "компетенція", 
"інформаційно-правова компетентність". Конкретизовано категорію 
"компетентність" як здібність, властивість та якість. Спроектовано 
кластер базових особистісних компетенцій у контексті інформаційно-
правової компетентності особистості.  

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99170 

Дата реєстрації авторського права 
 

17.08.2020 

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

 
Данильчук Лариса Олексіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Стаття "Роль засобів масової інформації у соціальній профілактиці 
торгівлі людьми" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
У статті розглянуто роль та зміст засобів масової інформації у 
профілактиці торгівлі людьми. Автор аналізує функції ЗМІ, їх зміст 
та значення для соціальної роботи. Автор обґрунтовує поняття "теле-
бачення", "радіо" та "преса" у контексті їх впливу на свідомість людей. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99171 

Дата реєстрації авторського права 
 

17.08.2020 

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

 
Данильчук Лариса Олексіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Стаття "До проблеми профілактики торгівлі людьми: соціальний за-
хист молоді, молодіжна зайнятість" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
У статті розглянуто проблему соціального захисту молоді та 
молодіжної зайнятості. Проаналізовано дефініції "молодь", 
"соціально-правовий захист", "соціальний захист молоді". Визначе-
но, що соціальний захист молоді є провідним напрямом державної 
молодіжної політики в Україні.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99172 

Дата реєстрації авторського права 
 

17.08.2020 

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

 
Комаров 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 "Экспериментальная установка для возбуждения в 
комплексе изгибных и крутильных колебаний консольно закреплен-
ных конструкций/элементов с собственной частотой" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Розглянуто питання щодо розробки експериментальної установки 
для збудження в комплексі вигинних і крутильних коливань кон-
сольно закріплених конструкцій (тонкостінних оболонок) та 
елементів (пластин) з власною частотою. На основі системного 
підходу обґрунтовано склад діагностичного обладнання. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99173 

Дата реєстрації авторського права 
 

17.08.2020 

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

 
Чеботарьов Єгор Вячеславович, Глінковська-Краузе Беата, Чебо-
тарьов Вячеслав Анатолійович, Коваленко Анна Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Ілюстрація, літературний письмовий твір науково-прикладного ха-
рактеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Літературний письмовий твір науково-прикладного характеру "Ло-
готип Центру науково-дослідного співробітництва Польща-Україна" 
("Логотип Центру співробітництва Польща-Україна") 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Логотип за канонами сучасного маркетингу, рекламістики та PR 
ідентифікує структурні підрозділи установ-засновників Центру нау-
ково-дослідного співробітництва Польща-Україна.   

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99174 

Дата реєстрації авторського права 
 

17.08.2020 

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

 
Фіялко Ганна Анатоліївна 
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Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру "Трансформаци-
онная игра тренинг "Трансформация отношений" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Мета гри звернена на роботу з особистим запитом клієнта, зокрема на 
опрацювання, вирішення і поліпшення стосунків у сім'ї, з рідними і 
близькими, на роботі, з протилежною статтю і, звичайно ж, на 
взаємини з самим собою. Завдання в процесі гри - знайти оптимальне 
рішення і вихід з хвилюючої ситуації. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99175 

Дата реєстрації авторського права 
 

17.08.2020 

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

 
Фіялко Ганна Анатоліївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру "Метафорическая 
ассоциативная колода карт "Озаренье" 

  

Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Метафорична асоціативна колода складається із 130 карт (65 карт 
"Светлая сторона" і 65 карт "Темная сторона"), колода метафорич-
них асоціативних карт спрямована на виявлення явних чи прихова-
них емоційних станів, які негативно впливають на якість життя лю-
дини. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99176 

Дата реєстрації авторського права 
 

17.08.2020 

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

 
Скибін Рустем Володимирович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Складений твір, твір ужиткового мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Збірка творів ужиткового мистецтва "Тарілі керамічні "Куру ісар" 
("Куру ісар") 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Збірка творів ужиткового мистецтва - керамічні тарілі, виготовлені з 
глини, емалі, ангобу та виконані у техніці поліграфічного розпису. 
Елементи композиції творів згруповані у геометричні форми. 
Композиція гравірується з замкнутих гнучких ліній, формуючи 
простір, на який наноситься ангоб та емаль. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99177 

Дата реєстрації авторського права 
 

17.08.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Болілий Василь Олександрович, Біндовський Антон Євгенійович, 
Суховірська Людмила Павлівна, Лунгол Ольга Миколаївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Комп'ютерна програма "Людино-машинний інтерфейс засобами 
комп'ютерного зору" ("ЛМІ засобами КЗ") 

  

Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Комп'ютерна програма призначена для зчитування зображення з 
двох схожих за специфікацією веб-камер одночасно, обробляння 
результатів для отримання корисної інформації та використання от-
риманих даних для управління курсором миші. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99178 

Дата реєстрації авторського права 
 

17.08.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Болілий Василь Олександрович, Куценко Іван Віталійович, 
Суховірська Людмила Павлівна, Лунгол Ольга Миколаївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Комп'ютерна програма "Навчальний програмний засіб з 
біомеханіки" ("НПЗ Біомеханіка") 

  

Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Комп'ютерна програма призначена для навчання біомеханіки на 
основі ресурсного підходу. КП "НПЗ Біомеханіка" включає 3D-модель 
людини, її скелета та м'язів та демонстрацію біомеханічних задач за 
допомогою сучасних технологій моделювання. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99179 

Дата реєстрації авторського права 
 

17.08.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Орищин Тетяна Михайлівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Наукова стаття "Сучасні підходи до оптимізації оподаткування 
підприємств" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Орищин Т. М. Сучасні підходи до оптимізації опо-
даткування підприємств // Вчені записки Таврійського національного 
університету імені В. І. Вернадського. Серія: Економіка і управління. 
- 2020. - Том 31 (70). № 3, Частина 2. - С. 83-86. 

Анотація  
У статті обґрунтовано практичне застосування схем оптимізації опо-
даткування як складової податкового планування для зниження по-
даткового навантаження на основі визнання права платників 
податків на застосування всіх законних допустимих важелів та 
методів. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99180 

Дата реєстрації авторського права 
 

17.08.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Орищин Тетяна Михайлівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Наукова стаття "Механізми управління ресурсами на основі пізнання 
об'єктивних економічних законів" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Орищин Т. М. Механізми управління ресурсами на 
основі пізнання об'єктивних економічних законів // British Journal of 
Science, Education and Culture. - 2014. - No 1 (5). - P. 612-617. 

Анотація  
У статті розроблено механізм розкриття впливу об'єктивних 
економічних законів на процес управління ресурсним потенціалом, 
сформульовано особливості концепції сталого розвитку як нової па-
радигми господарювання для забезпечення невиснажливого викори-
стання природних ресурсів. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99181 

Дата реєстрації авторського права 17.08.2020 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Ковалевська Інна В'ячеславівна, Рубан Олена Анатоліївна, Борко 
Єлизавета Андріївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Науковий твір "Використання допоміжних речовин в технології рек-
тальних супозиторіїв дифільного типу" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

В даних методичних рекомендаціях наведено визначення ректальних 
лікарських форм, основні характеристики супозиторіїв як лікарської 
форми, наведені приклади субстанцій, що будуть сприяти утворенню 
задовільних структурно-механічних та в'язкопластичних властиво-
стей з груп. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99182 

Дата реєстрації авторського права 
 

17.08.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Вдовиченко Оксана Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір, музичний твір з текстом, складений 
твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Музичний посібник "Музичні ігри з предметами. Ігри-
трансформери" ("Музичні ігри з предметами") 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
В збірнику представлені музичні ігри для дітей дошкільного віку. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99183 

Дата реєстрації авторського права 
 

17.08.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Журавський Костянтин Вікторович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір навчального характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Книга "SEO интернет-магазина" 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99184 

Дата реєстрації авторського права 
 

17.08.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Гаронскі Геннадій Раїсович 

Повне ім'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 "Время Монстров" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Дівчинка знаходить іграшкового ведмедика, який захищає її від 
таємничих монстрів, що мешкають в її будинку. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99185 

Дата реєстрації авторського права 
 

17.08.2020 

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 "Від подорожей в часі до проблем використання нових видів 
енергії в майбутньому" ("Квант милосердя") 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

В даному творі представлено вдосконалення технологій генераторів 
двигунів старовинних індійських літаючих апаратів "Віманн", дисків 
Сірла та на їх основі конструкцій джерел електричної енергії. Також 
в творі представлені розробки гравітаційно-антигравітаційних 
двигунів, джерел тахіонної енергії. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99186 

Дата реєстрації авторського права 
 

17.08.2020 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Науменко Ігор Вікторович, Шийко Олександр Миколайович, Поле-
ниця Петро Володимирович, Обухов Олексій Анатолійович, Ліцман 
Андрій Миколайович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Комп'ютерна програма "Визначення технічного розсіювання залпа 
системи залпового вогню середнього калібра" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
У даній комп'ютерній програмі реалізовано механізм визначення 
технічного розсіювання залпа системи залпового вогню середнього 
калібра, який враховує коливання артилерійської частини, траєкторії 
польоту реактивних снарядів. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99187 

Дата реєстрації авторського права 
 

17.08.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Николин Уляна Михайлівна, Николин Петро Михайлович, Гладь 
Іван Васильович, Кіянюк Олександр Іванович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Літературний твір "Методичні вказівки до переддипломної 
практики" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Літературний твір призначений для допомоги студентам 
спеціальності 141 "Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка" при проходженні переддипломної практики, 
систематизації, розширення та закріплення теоретичних та практич-
них знань зі спеціальності і їх застосування при розв'язанні завдань. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99188 

Дата реєстрації авторського права 
 

17.08.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Сіліна Ірина Вадимівна 

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 "Стратегічні орієнтири фінансового управління ви-
робничим підприємством в умовах кризи" 

  

Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Обґрунтовано та систематизовано фази кризи виробничого 
підприємства. Проаналізовано кризові тенденції промислових 
підприємств України. Запропоновані стратегічні орієнтири 
фінансового управління виробничим підприємством в умовах кризи. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99189 

Дата реєстрації авторського права 
 

17.08.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Метеленко Наталя Георгіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Науковий твір "Кризові явища в економіці промислових підприємств 
машинобудування України: передумови та реалії" 

  

Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Розглянуто кризові явища в економіці промислових підприємств ма-
шинобудування України. Обґрунтовано та систематизовано сфери 
ідентифікації економічної безпеки промислового підприємства. За-
пропоновано використання процесного підходу з метою відновлення 
економічної безпеки промислових підприємств. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99190 

Дата реєстрації авторського права 
 

17.08.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Юрчишин Василь Якович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Науковий твір "Підвищення ефективності навчальних закладів" 

  

Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99191 

Дата реєстрації авторського права 
 

17.08.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Кім Павло Андрійович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Твір образотворчого мистецтва "Логотип "Dr. Kim's acupuncture" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99192 

Дата реєстрації авторського права 
 

17.08.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Когут Ірина Олександрівна, Матвєєв Сергій Федорович, Маринич 
Вікторія Леонідівна, Гончаренко 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 "МЕХАНІЗМ 
ПОБУДОВИ ГУМАНІСТИЧНО-ОРІЄНТОВАНОГО ОСВІТНЬОГО 
ПРОЦЕСУ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
У результаті впровадження комплексу зазначених досліджень на 
основі визначених педагогічних положень вдалось представити 
дієвий механізм, реалізація якого сприятиме побудові гуманістично-
орієнтованого освітнього процесу при підготовці фахівців сфери 
фізичної культури і спорту. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99193 

Дата реєстрації авторського права 
 

17.08.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Маринич Вікторія Леонідівна, Когут Ірина Олександрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
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Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 
"ОБҐРУНТУВАННЯ ФОРМ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІЗКУЛЬТУРНО-
ОЗДОРОВЧОЇ РОБОТИ В ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗА-
КЛАДАХ РІЗНИХ ТИПІВ" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Аналіз діяльності закладів позашкільної освіти та дитячо-юнацької 
спортивної школи дозволив визначити форми організації 
фізкультурно-оздоровчої роботи та переваги комплексних закладів 
позашкільної освіти у виборі форм роботи. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99194 

Дата реєстрації авторського права 
 

17.08.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Борзенко Володимир Іванович, П'ятак Тетяна Вікторівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Науковий твір "Оптимізація управління фінансово-господарською 
діяльністю підприємства" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Пропонується методика оптимізації управління фінансово-
господарською діяльністю підприємства для підвищення 
ефективності його роботи в кризових умовах. Запропоновано спосіб 
оцінки ризиків у збутовій політиці підприємства. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99195 

Дата реєстрації авторського права 
 

17.08.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Шрамко Ілона Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Твір ужиткового мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Твір ужиткового мистецтва "Весільна сукня "Davina" ("Davina") 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Твір ужиткового мистецтва - весільня сукня "Davina". Сукня вико-
нана переважно у білому кольорі або його відтінках та має притале-
ний силует, що вишукано підкреслює талію. Уся сукня може бути 
оздоблена блискітками. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99196 

Дата реєстрації авторського права 
 

17.08.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Шрамко Ілона Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Твір ужиткового мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Твір ужиткового мистецтва "Весільна сукня "Lindsay" ("Lindsay") 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Твір ужиткового мистецтва - весільня сукня "Lindsay". Сукня вико-
нана з багатьох шарів тканини, переважно у білому кольорі або його 
відтінках, вільного крою. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99197 

Дата реєстрації авторського права 
 

17.08.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Шрамко Ілона Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Твір ужиткового мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Твір ужиткового мистецтва "Весільна сукня "Wish" ("Wish") 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Твір ужиткового мистецтва - весільня сукня "Wish". Сукня виконана 
переважно у білому кольорі або його відтінках та має приталений си-
лует, що вишукано підкреслює талію. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99198 

Дата реєстрації авторського права 
 

17.08.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Шрамко Ілона Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Твір ужиткового мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Твір ужиткового мистецтва "Весільна сукня "Avrora" ("Avrora") 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Твір ужиткового мистецтва - весільна сукня "Aurora". Сукня вико-
нана у світло-бежевому кольорі або його відтінках та має приталений 
силует, що вишукано підкреслює фігуру нареченої. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99199 

Дата реєстрації авторського права 
 

17.08.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Шрамко Ілона Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Твір ужиткового мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Твір ужиткового мистецтва "Весільна сукня "Edita" ("Edita") 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Твір ужиткового мистецтва - весільня сукня "Edita". Сукня має при-
талений силует, що вишукано підкреслює талію, виконана переважно 
у світло-рожевому кольорі або його відтінках. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99200 

Дата реєстрації авторського права 
 

17.08.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Шрамко Ілона Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Твір ужиткового мистецтва 
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Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Твір ужиткового мистецтва "Весільна сукня "Helena" ("Helena") 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Твір ужиткового мистецтва - весільня сукня "Helena". Сукня вико-
нана переважно у білому кольорі або його відтінках. Сукня 
складається з двох частин - власне сукні та додаткового елемента. 
Сукня передбачає наявність довгих рукавів. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99201 

Дата реєстрації авторського права 
 

17.08.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Шрамко Ілона Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Твір ужиткового мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Твір ужиткового мистецтва "Весільна сукня "Nelson" ("Nelson") 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Твір ужиткового мистецтва - весільня сукня "Nelson". Сукня вико-
нана переважно у білому кольорі або його відтінках. Відмітними 
творчими елементами сукні є довгі рукави та глибокий виріз. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99202 

Дата реєстрації авторського права 
 

17.08.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Шрамко Ілона Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Твір ужиткового мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Твір ужиткового мистецтва "Весільна сукня "Victory" ("Victory") 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Твір ужиткового мистецтва - весільня сукня "Victory". Сукня вико-
нана переважно у білому кольорі або його відтінках. Верхня частина 
сукні (корсет) має глибокий виріз, оздоблена мереживною вишивкою, 
містить причепні об'ємні довгі рукави. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99203 

Дата реєстрації авторського права 
 

28.08.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Бичкова Ірина Миколаївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕЙ-БІ-СІ ГРУП" 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Комп'ютерна програма "Система інвентаризації активів" ("СІА") 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99204 

Дата реєстрації авторського права 
 

28.08.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Костишен Сергій Анатолійович, Мажуга Єгор Олександрович, Ше-
кун Олександр Вікторович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Пісня "Напівфабрикати" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99205 

Дата реєстрації авторського права 
 

31.08.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Терещенко Володимир Миколайович, Бодня Артем Олександрович, 
Мажуга Єгор Олександрович, Шекун Олександр Вікторович, Артю-
хова Анна Олександрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Пісня "Особливий різновид шизофренії" 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99206 

Дата реєстрації авторського права 
 

31.08.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Просяник Оксана Петрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Стаття "Антропоцентризм як філософсько-методологічна основа 
концепції Ф. де Соссюра" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Представлена проблема філософських і методологічних засад й 
витоків поглядів швейцарського мовознавця Фердинанда де Соссю-
ра. Концептуальний аналіз ключових положень соссюрівської 
концепції показав, що це була номотетична пропозиція, спрямована 
на створення засад вивчення людської мовної діяльності. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99207 

Дата реєстрації авторського права 
 

31.08.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Просяник Оксана Петрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Стаття "Семіотика соціально-етичної комунікації" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Розглянуто соціально-етичний дискурс з точки зору його прагматич-
них цілей і функціональних зв'язків з дискурсами інших видів. Увага 
зосереджена на лінгвосеміотичних характеристиках соціально-
етичного дискурсу. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99208 

Дата реєстрації авторського права 
 

31.08.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Просяник Оксана Петрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Стаття "Лінгвістична концепція і лінгвістична теорія у дискурсив-
ному вимірі" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Здійснено спробу розрізнення понять наукової теорії та наукової 
концепції як фундаментальних компонентів наукового дискурсу. 
Пропонується трактувати концепцію як ієрархічно вищий та більш 
значущий дискурсивний рівень організації наукового знання. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99209 

Дата реєстрації авторського права 
 

31.08.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Просяник Оксана Петрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Стаття "Наукова концепція Ф. де Соссюра у світлі нових 
автографічних матеріалів" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Представлено короткий нарис історії публікації знайдених у 1996 році 
автографів відомого швейцарського лінгвіста Ф. де Соссюра, а також 
ключові відмінності між викладеними у них поглядами та 
традиційним розумінням наукової концепції вченого. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99210 

Дата реєстрації авторського права 
 

31.08.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Мишкова Ірина Валеріївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
Товариство з обмеженою відповідальністю "НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
ПЕДАГОГІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ" 
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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 "Освітня програма 
"Active Child School" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Зміст Програми спрямовано на розвиток особистості, мотивації і 
здібностей дітей в різних видах діяльності і включає три основні 
розділи: цільовий, змістовний, організаційний. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99211 

Дата реєстрації авторського права 
 

31.08.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Просяник Оксана Петрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Стаття "До проблеми розмежування наукової теорії, методології та 
філософії науки у світлі діяльнісного підходу" 

  

Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Здійснена спроба концептуального розмежування власне наукових, 
методологічних і філософських складників науково-пізнавальної 
діяльності як раціонального різновиду людського інформаційного 
досвіду. В основі такого розмежування лежить прагматика діяльності 
суб'єкта. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99212 

Дата реєстрації авторського права 
 

31.08.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Кожокар Богдан Аурелович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Музичний твір з текстом, складений твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Збірка музичних творів з текстами "Музичний альбом "Поцілунок" 

  

Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Музичний альбом складається з 15 пісень. Альбом містить пісні під 
назвами: "На пляже", "На пляже Remix", "Грязные танцы", "Пере-
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мены", "Все серйозно", "ВМЛ", "В небо легко", "Ночные мысли", 
"Поцелуй", "Девушка мечты", "Шаг вперед", "Отчаяние", "Хамеле-
оны", "Билет", "Герои". 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99213 

Дата реєстрації авторського права 
 

31.08.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Лисенко Олександра Юріївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Книга "Післядипломна освіта лікарів: теоретичні та методичні засади" 
 

  

Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Лисенко О. Ю. Післядипломна освіта лікарів: 
теоретичні та методичні засади : монографія / О. Ю. Лисенко / За ред. 
Я. В. Цехмістера. - К. : ТОВ НВП "Інтерсервіс", 2019. - 389 с. 

Анотація  
У монографії розглянуто теоретичні та методичні засади 
післядипломної освіти лікарів в умовах медичного університету; роз-
крито систему компетентностей лікаря та критерії її сформованості; 
подано концепцію післядипломної освіти лікарів в умовах медичного 
університету та варіативні моделі реалізації. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99214 

Дата реєстрації авторського права 
 

31.08.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Цехмістер Ярослав Володимирович, Лисенко Олександра Юріївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Книга "Transforming Healthcare System: a Medical Care Legal Culture 
Formation" 

  

Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Tsekhmister Ya. V., Lysenko O. Yu. Transforming 
Healthcare System: a Medical Care Legal Culture Formation : Mono-
graph / Ya. V. Tsekhmister, O. Yu. Lysenko. - K. : LLC "Interservis", 2019. 
- 73 p. 

Анотація  
Монографія містить інформацію щодо нормативно-правового базису 
надання медичної допомоги в Україні, захисту прав на медичну допо-
могу, формування правової культури лікарів в Україні. Призначена 
для лікарів-інтернів, лікарів-спеціалістів, викладачів медичних 
університетів, інших фахівців-медиків. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99215 

Дата реєстрації авторського права 
 

31.08.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Косенко Юрій Миколайович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір навчального характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
 "Природознавство" підручник для осіб з особливими освітніми по-
требами (F 70) 7 клас  

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99216 

Дата реєстрації авторського права 
 

31.08.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Любарець Олена 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) 
 

 
"Природознавство" підручник для осіб з особливими освітніми по-
требами (F 70) 6 клас  

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99217 

Дата реєстрації авторського права 
 

31.08.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Саргсян Арам Роленович, Джораєв Ровшен Ремазанович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
База даних, комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Програмний продукт "Модель взаємодії бізнесу і освіти "Платформа 
AREMA" 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99218 

Дата реєстрації авторського права 
 

31.08.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Вавіна 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) 
 

 
"Літературне читання" підручник для осіб з особливими освітніми 
потребами (F 70) 3 клас 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Підручник для осіб з особливими освітніми потребами. 
 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99219 

Дата реєстрації авторського права 
 

31.08.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Луцько Катерина Василівна, Круглик Оксана Петрівна 

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) 
 

 
"Літературне читання" підручник для осіб з особливими освітніми 
потребами (H 90) 3 клас 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99220 

Дата реєстрації авторського права 
 

31.08.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Пономаренко Наталія Віталіївна, Тороп Крістіна Сергіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
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Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Складений твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
"Українська література" підручник для осіб з особливими освітніми 
потребами (F 70) 9 клас 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99221 

Дата реєстрації авторського права 
 

31.08.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Грунтюк Олена Юріївна, Паладюк Артем Анатолійович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
Товариство з обмеженою відповідальністю "2Д3Д" 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Ілюстрація, літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Літературний письмовий твір з ілюстраціями "Методичні 
рекомендації щодо використання комплекту роздаткових дидактич-
них карток на магнітній основі (комплект учня)" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Для вчителів початкових класів Нової української школи. Містять 
повний опис 6 наборів дидактичних карток та 140 дидактичних зав-
дань, що структуровані за навчальними предметами та спрямовані на 
формування компетентностей з укр. та англ. мов, математики, при-
родознавства, спілкування, здоров'я тощо. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99222 

Дата реєстрації авторського права 
 

31.08.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Артеменко Марина Сергіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір, створений для кіно 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Сценарій короткометражного фільму "Одні" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
В дитячий будинок привозять нового мешканця - хлопчика Юрка, 
який дуже сумує за татом, тому тато приходить до нього у тілі вже до-
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рослого вихованця будинку Богдана. І, як виявляється, Богдан є 
провідником душ батьків інших дітей також. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99223 

Дата реєстрації авторського права 
 

31.08.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Артеменко Марина Сергіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір, створений для кіно 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Сценарій короткометражного фільму "Світлячки" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Офісний працівник Олексій весь час повертається в будинок своїх 
батьків, щоб провідувати маму, знаючи, що вона потребує цього, але 
після нещасного випадку він розуміє, що так само має потребу в 
матері. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99224 

Дата реєстрації авторського права 
 

31.08.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Артеменко Марина Сергіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір, створений для кіно 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Сценарій короткометражного фільму "Бог простить" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Український священик капелан, намагаючись вибратись із сірої зони, 
натрапляє на розстріляний конвой сепарів, де стикається зі смер-
тельно пораненим найманцем і стає перед вибором - допомогти чи 
продовжити тікати, але раптом ненароком наступає на протипіхотну 
міну. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99225 

Дата реєстрації авторського права 
 

31.08.2020 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Бреслер Олександр Григорович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір навчального характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Збірка навчальної літератури "Збірник підручників, посібників для 
викладачів, навчальних планів і тестових завдань до програми нав-
чання INTERNATIONAL SCHOOL CERTIFICATE (ISC)" (INTER-
NATIONAL SCHOOL CERTIFICATE (ISC)) 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Інтенсивна 2-річна програма навчання за стандартами середніх шкіл 
Канади і США для учнів 8-11 класів. Збірник складається з: навчаль-
ного плану до курсу LIFE SKILLS; навчального плану, підручника 
студента, посібника викладача і тестових завдань до курсу BUSINESS. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99226 

Дата реєстрації авторського права 
 

31.08.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Бруєва 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) 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру "Адаптивна 
технологія професійної підготовки магістрів управління 
інтелектуальною власністю з використанням контекстно-
концентричного підходу" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
У творі висвітлено особливості професійної підготовки керівних 
кадрів для інтелектуальної власності через удосконалення концепцій 
управлінської освіти. Запропоновано авторську розробку адаптивної 
технології професійної підготовки магістрів управління 
інтелектуальною власністю. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99227 

Дата реєстрації авторського права 
 

31.08.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Сафронов Олександр Михайлович, Водянніков Юрій Якович, 
Макеєва Олена Геннадіївна 
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Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
Державне підприємство "Український науково-дослідний інститут 
вагонобудування" 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Літературний твір наукового характеру "Методологія дослідження 
гальмівних систем вагонів" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Методологія дає змогу розширити кількість характеристик 
гальмівних процесів для аналізу гальмівної системи одиниць рухомо-
го складу залізниць. Методологія базується на математичному і 
комп'ютерному моделюванні гальмівних процесів з урахуванням 
результатів експериментальних досліджень. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99228 

Дата реєстрації авторського права 
 

31.08.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Сафронов Олександр Михайлович, Водянніков Юрій Якович, 
Макеєва Олена Геннадіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
Державне підприємство "Український науково-дослідний інститут 
вагонобудування" 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Літературний твір наукового характеру "Методологія оцінки 
гальмівної ефективності вантажних вагонів" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Методологія дозволяє виконувати різноманітні розрахунки по вибору 
оптимальних параметрів гальмівної системи вантажних вагонів для 
заданих вимог гальмівної ефективності на стадії проектування 
(гальмівного шляху) та може бути використана при теоретичних роз-
рахункових дослідженнях. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99229 

Дата реєстрації авторського права 
 

31.08.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Сафронов Олександр Михайлович, Водянніков Юрій Якович, 
Макеєва Олена Геннадіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
Державне підприємство "Український науково-дослідний інститут 
вагонобудування" 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 60, 2020 
 

 370 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Літературний твір наукового характеру "Методологія перерахунку 
гальмівного шляху окремого вагона на гальмівний шлях поїзда" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Методологія дозволяє отримати об'єктивну оцінку гальмівної 
ефективності вантажних і пасажирських поїздів з урахуванням  
результатів експериментальних досліджень. Методологія базується 
на математичному вираженні зміни сили натиснення гальмівних ко-
лодок уздовж поїзда в процесі гальмування. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99230 

Дата реєстрації авторського права 
 

31.08.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Сафронов Олександр Михайлович, Водянніков Юрій Якович, 
Макеєва Олена Геннадіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
Державне підприємство "Український науково-дослідний інститут 
вагонобудування" 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Комп'ютерна програма "Програмний комплекс для визначення 
гальмівної ефективності вантажних поїздів за правилами ГОСТ 
34434-2018" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Комп'ютерна програма дозволяє досліджувати гальмівні системи 
різного конструктивного виконання: з одним і двома гальмівними 
циліндрами, з одностороннім та двостороннім натисненням 
гальмівних колодок на колеса і з дисковим гальмом. Програма 
розроблена на базі Microsoft Office. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99231 

Дата реєстрації авторського права 
 

31.08.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Журба Володимир Валерійович, Журба Яніна Олексіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Пісня "Не відпускай мене" 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99232 

Дата реєстрації авторського права 
 

31.08.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Лазаренко Вероніка Юріївна, Жигоренко Ірина Юріївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Науковий твір "Моделювання концепту KÖNIGIN у німецькій мові 
засобами відмінкової граматики" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Твір має міждисциплінарний характер, присвячений комплексному 
дослідженню фреймової структури концепту KÖNIGIN засобами се-
мантично-рольового підходу на матеріалі романів С. Цвейга "Maria 
Stuart" та "Marie Antoinette". 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99233 

Дата реєстрації авторського права 
 

31.08.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Надольська Юлія Анатоліївна, Єпіфанцева Лариса Анатоліївна, Фе-
сенко Євгенія 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 "Sprechen Sie Deutsch!" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Навчальний посібник розроблений згідно з навчальною програмою з 
практики усного та писемного мовлення другої іноземної мови, 
містить тематичні блоки та лексико-граматичні завдання з розвитку 
навичок усного та писемного мовлення для студентів, що вивчають 
німецьку мову як другу іноземну. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99234 

Дата реєстрації авторського права 
 

31.08.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Приписна Анастасія Миколаївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір белетристичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Літературний письмовий твір "Две мечтательницы" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Кожен про щось мріє. У будь-кого є своє найзаповітніше бажання. І 
що буде, якщо воно здійсниться? Так і сталося з русалкою та феєю 
повітря. Але втілення самої мрії недостатньо, потрібно і самим докла-
сти чимало зусиль, щоб ця мрія не згасла. Їм обом належить це 
зрозуміти і змінитись назавжди. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99235 

Дата реєстрації авторського права 
 

31.08.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Приймаченко Андрій Сергійович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Складений твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Складений твір "Наймоторошніша телефонна розмова 20-го 
століття" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Політерно на екрані з'являються слова. Деякі слова та речення 
виділяються білим тлом. Манера зникнення тексту з екрану - посту-
пова, з ефектом "вигорання". Все відео має ефект електронних пе-
решкод, так званої "пошкодженості запису". 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99236 

Дата реєстрації авторського права 
 

31.08.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Харчев Даніїл Костянтинович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
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Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Музичний твір без тексту, похідний твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Аранжування до пісні "Верба зелена" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Аранжування народної пісні "Верба зелена", написане для Підлісної 
Амелії. За індивідуальною розробкою. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99237 

Дата реєстрації авторського права 
 

31.08.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Болілий Василь Олександрович, Суховірська Людмила Павлівна, 
Лунгол Ольга Миколаївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Комп'ютерна програма "Дослідження лінійних сингулярно збурених 
диференціальних рівнянь другого порядку з простими та кратними 
коренями характеристичного рівняння" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Комп'ютерна програма "Дослідження лінійних сингулярно збурених 
диференціальних рівнянь другого порядку з простими та кратними 
коренями характеристичного рівняння" використовується для побу-
дови асимптотичних розв'язків сингулярно збуреного 
диференціального рівняння. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99238 

Дата реєстрації авторського права 
 

31.08.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Кузнєцов Сергей Іванович, Венгер Олена Олексіївна, Міщенко Олена 
Володимирівна, Охременко Ірина Вікторівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Ілюстрація, літературний письмовий твір науково-технічного харак-
теру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Стаття "Mutual neutralization of alkaline waste water by emission gases 
of heat and power engineering" "Взаємна нетралізація лужних стічних 
вод відхідними газами теплоенергетичних підприємств" 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Kuznyetsov S. I., Venger O. O., Mishchenko O. V., Ok-
hremenko I. V. Mutual neutralization of alkaline water by emission gases 
of heat and power engineering // Екологічні науки. - 2020. - № 1 (28). - С. 
41-44. 

Анотація  
У роботі було досліджено процес нейтралізації стічних вод текстиль-
ного комбінату і повітряної суміші, що містить сірчистий ангідрид, 
для чого було створено лабораторну установку. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99239 

Дата реєстрації авторського права 
 

31.08.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Довганюк Ігор Борисович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Ілюстрація, літературний письмовий твір, складений твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Складений твір "ГАРМОНИЯ ЖИЗНИ (правила психологической 
игры)" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
У творі викладено правила психологічної гри "Гармония Жизни", до 
складу якої входять ігрові предмети у вигляді поля, колод карт та ку-
бика, містить текст та малюнки ігрового поля та карт. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99240 

Дата реєстрації авторського права 
 

31.08.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Полонська Каріна Михайлівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Музичний твір з текстом "Сновидіння" 
 

Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99241 

Дата реєстрації авторського права 31.08.2020 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Паленичка Северин Романович, Пласконь Денис Володимирович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Музичний твір з текстом "Я шукаю тебе" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Музичний твір з текстом під назвою "Я шукаю тебе" складається з 
тексту пісні, слова якої покладено на музику. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99242 

Дата реєстрації авторського права 
 

31.08.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Болдирєва Людмила Миколаївна, Гришко 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) 
 

 
Стаття "Державна підтримка аграрного сектору як фактор розвитку 
відновлюваної енергетики України" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Болдирєва Л. М., Гришко В. В. Державна підтримка 
аграрного сектору як фактор розвитку відновлюваної енергетики в 
України // Приазовський економічний вісник. - 2019. - № 4 (15). - С. 
29-33. 

Анотація  
У статті охарактеризовано моделювання трьох сценаріїв розвитку 
енергетичного сектору економіки країни. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99243 

Дата реєстрації авторського права 
 

31.08.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Гришко Віктор Володимирович, Болдирєва Людмила Миколаївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Стаття "Smart technologies in the transport management system: experi-
ence of the european countries"/"Смарт-технології в системі 
управління транспортним забезпеченням: досвід європейських країн" 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Gryshko Viktor, Boldyreiva Liudmyla. Smart tech-
nolodgies in the transport management system: experience of the european 
countrses/Смарт-технології в системі управління транспортним забез-
печенням: досвід європейських країн // Вчені записки таврійського 
національного університету імені В. І. Вернадського. - 2020. - № 31 (70) 
№ 2. - С. 76-80. 

Анотація  
Досліджено європейський досвід смарт-технології в системі 
управління транспортним забезпеченням. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99244 

Дата реєстрації авторського права 
 

31.08.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Болдирєва Людмила Миколаївна, Гришко 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) 
 

 
Стаття "Potential forthe development of renewable energy in the agricul-
tural sector of the economy" 

  

Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Boldyrieva Lyudmyla Mykolaivna, Gryshko Viktor 
Vladimirovich. Potential forthe development of renewable energy in the 
agricultural sector of the economy // Вісник Черкаського національного 
університету ім. Богдана Хмельницького. - 2019. - № 2. - С. 104-112. 

Анотація  
У статті визначено невирішені основні проблеми в енергетичній 
галузі України. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99245 

Дата реєстрації авторського права 
 

31.08.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Болдирєва Людмила Миколаївна, Гришко 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) 
 

 
Стаття "Європейський досвід впровадження смарт-технологій в 
управлінні логістичними процесами" 

  

Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Л. М. Болдирєва, В. В. Гришко. Європейський досвід 
впровадження смарт-технологій в управлінні логістичними процеса-
ми // Економіка та держава. - 2020. - № 4. - С. 39-43. 

Анотація  

Досліджено економічний розвиток внаслідок застосування смарт-
технологій в управлінні логістичними процесами. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99246 

Дата реєстрації авторського права 
 

31.08.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Філяк Богдан Михайлович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Музичний твір з текстом, складений твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Збірка музичних творів "Веселка любові. Частина 2" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Збірка музичних творів "Веселка любові. Частина 2" є продовженням 
збірки музичних творів "Веселка любові", до якої увійшли музичні 
твори: "У любовному полоні", "Краса в ціну пролитої сльози", 
"Мелодії кохання", "Подруга вірна-не свята", "Йде по світу коляда", 
"Небо плаче від журби", "Життєва осінь". 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99247 

Дата реєстрації авторського права 
 

31.08.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Кретов Андрій Іванович, Малинка Петро Олексійович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Ілюстрація, літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Літературний письмовий твір "Сонечкина Азбука" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99248 

Дата реєстрації авторського права 
 

31.08.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Кретов Андрій Іванович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 
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Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Науковий твір "Робоча програма навчальної дисципліни з курсу "Ес-
тетика" (бакалаври)" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99249 

Дата реєстрації авторського права 
 

31.08.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Кретов Андрій Іванович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Науковий твір "Комплекс навчально-методичного забезпечення 
навчальної дисципліни Всесвітня історія (Новий час)" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99250 

Дата реєстрації авторського права 
 

31.08.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Наконечний Максим Васильович, Пічугіна-Усенко Людмила 
Сергіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір, створений для кіно 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Сценарій документального фільму "ЕЛВІС" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Упродовж трьох років у передмістях і селах навколо Києва жінки не 
могли почувати себе в безпеці - із вражаючою регулярністю на око-
лицях знаходили тіла згвалтованих жінок. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99251 

Дата реєстрації авторського права 
 

31.08.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Зима Ольга Григорівна  

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Стаття "THE INFLUENCE OF CORPORATE PRINTED EDITIONS 
ON THE FORMATION AND DEVELOPMENT OF CORPORATE  
CULTURE" ("ВПЛИВ КОРПОРАТИВНИХ ДРУКОВАНИХ ВИДАНЬ 
НА ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТОК КОРПОРАТИВНОЇ 
КУЛЬТУРИ") 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99252 

Дата реєстрації авторського права 
 

31.08.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Зима Ольга Григорівна  

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Стаття "Вплив мотивації на процес комунікації учасників ринкових 
відносин" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
У статті досліджено мотиваційний вплив на процес комунікації 
учасників ринкових відносин. Виділено мотиватори прямого і 
непрямого впливу. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99253 

Дата реєстрації авторського права 
 

31.08.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Зима Ольга Григорівна  

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
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Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Стаття "Комунікативні процеси формування корпоративного 
іміджу" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

У статті досліджені питання процесу формування корпоративного 
іміджу. Висвітлено проблеми успішного здійснення комунікативного 
процесу для формування і розвитку корпоративного іміджу. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99254 

Дата реєстрації авторського права 
 

31.08.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Зима Ольга Григорівна  

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Стаття "Формування у студентів-журналістів медіакомпетентності" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Стаття присвячена проблемам формування компетентностей у 
студентів-журналістів. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99255 

Дата реєстрації авторського права 
 

31.08.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Зима Ольга Григорівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Стаття "Мотивація і маніпуляція як інструменти впливу на людину" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Статтю присвячено дослідженню різних аспектів мотивації 
працівників на сучасному підприємстві. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99256 

Дата реєстрації авторського права 
 

31.08.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Бобонич Сергій 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 "INTERNATIONAL LAW EN-
FORCEMENT LEAGUE "INTERPOL" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99257 

Дата реєстрації авторського права 
 

31.08.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Новгородський Михайло 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 "Last Day of Rome" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Програмне забезпечення призначене для реалізації комп'ютерної гри: 
протягом довгого часу Римська Імперія підпорядковує і захоплює все 
на своєму шляху. Візьмемо ж в руки зброю наших предків, побрати-
ми, і разом нам вдасться знищити ненаситну Римську Імперію! 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99258 

Дата реєстрації авторського права 
 

31.08.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Новгородський Михайло Валерійович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Комп'ютерна програма 
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Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Комп'ютерна програма "Evil Democracy 1932" ("ED: 1932") 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Програмне забезпечення призначене для реалізації комп'ютерної гри 
- захоплюючий покроковий симулятор, в якому гравець зможе стати 
найуспішнішим менеджером, лідером політичної партії в 1932-1935 
роках в одній з трьох країн: Німеччина, Франція, Великобританія. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99259 

Дата реєстрації авторського права 
 

31.08.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Внукова Наталія Миколаївна, Ришард Пукала, Безродна Олена 
Сергіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Науковий твір "ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ 
ОНОВЛЕНИХ НАГЛЯДОВИХ ФУНКЦІЙ У СФЕРІ 
ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ НА ОСНОВІ РИЗИК-
ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99260 

Дата реєстрації авторського права 
 

31.08.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Носенко Тетяна Петрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Ілюстрація, літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Літературний письмовий твір "Трансформаційно-пізнавальна гра 
"Храм Душі" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99261 

Дата реєстрації авторського права 
 

31.08.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Кіянюк Олександр Іванович, Гладь Іван Васильович, Николин Уля-
на Михайлівна, Николин Петро Михайлович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Літературний твір "Експериментальне дослідження енергетичних 
параметрів електропривідних кар'єрних екскаваторів" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Наведені результати експериментальних досліджень енергетичних 
параметрів електропривідних кар'єрних екскаваторів. Розроблено 
пристрій контролю енергетичних параметрів електропривідних 
кар'єрних екскаваторів типу ЕКГ-5А. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99262 

Дата реєстрації авторського права 
 

31.08.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Афонов Роман Петрович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Науковий твір "Тенденції розвитку промисловості у напряму екоси-
стемного інноваційного підходу" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Систематизовані напрями глобального реагування на загрозу зміни 
клімату в контексті сталого розвитку. Проведено ретроспективний 
аналіз основних показників економічного розвитку промисловості 
України. Визначено основні напрями подолання екологічної загрози 
промислового регіону.  

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99263 

Дата реєстрації авторського права 
 

31.08.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Єгорова Ольга Олегівна, Вільберг Айна Зіновіївна 

  



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 60, 2020 
 

 384 

Повне ім'я 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 "Будь ближе" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99264 

Дата реєстрації авторського права 
 

31.08.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Грицун Юлія Миколаївна 

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 "Твори для фортепіано" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

До збірки увійшли наступні твори: "Сумний настрій", "Вальс 
сніжинок" (для виконання у чотири руки), "Непосидючі" (для вико-
нання у чотири руки), "Чакона", "Розлука", "Роздуми", "Етюд" (в 
стилі К. Черні), "Фантазія тиха та гучна" (на тему української 
народної пісні "Тихо над річкою"). 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99265 

Дата реєстрації авторського права 
 

31.08.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Грицун Юлія Миколаївна 

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 до театральної вистави "Мауглі" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
"Вступ", "Лірична тема 1", "Лірична тема 2", "Тема Вовченят", 
"Тема Багіри", "Тема Балу", "Тема Каа", "Пісня Мауглі", "Тема 
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Шерхана 1", "Сцена жаху", "Сцена бою", "Сцена пустелі", "Сцена 
дощу", "Сцена "На скелі", "Сцена "Погоня Каа за мавпами", "Тема 
мавп", "Фінал". 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99266 

Дата реєстрації авторського права 
 

31.08.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Грицун Юлія Миколаївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Музичний твір без тексту 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Музичний твір без тексту "По перетику ходила" (Музична присвята 
Тарасові Шевченкові)  

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99267 

Дата реєстрації авторського права 
 

31.08.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Шишовська Оксана Анатоліївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Літературний письмовий твір практичного характеру "Трансформа-
ционная игра, консультативная платформа "Денежный коктейль" 
("Денежный коктейль") 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Літературний твір створений для дорослих людей. Під час гри кожен 
гравець формує своє ставлення до фінансового стану. Аналізує моделі 
поведінки та грошові сценарії. Гравці трансформують під час гри свої 
страхи та обмеження стосовно грошей. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99268 

Дата реєстрації авторського права 
 

31.08.2020 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Грицун Юлія Миколаївна, Грицун Людмила Іллівна 

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 "Дзвінкоголоса веселка" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

До збірника увійшли наступні твори: "Ранку доброго, мій край!", 
"Весна прийшла", "Сонечко красне", "Місячна колискова", "Хо-
робрий ковбой", "Елегія" (для флейти, хору та фортепіано),  
"Світла мрія" (для солістів та хору), "Світла мрія" (дует), "Колискова", 
"Весняний переполох", "Жила собі собака". 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99269 

Дата реєстрації авторського права 
 

31.08.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Шмуклер Володимир Лазаревич 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Складений твір, твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Збірка творів образотворчого мистецтва "FURNITURE OF UKRAINE 
business expo" ("FURNITURE") 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Твір є оригінальною авторською, творчою художньою композицією, 
вираженою у вигляді поєднання текстових і графічних символів із 
креативними візуальними елементами. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99270 

Дата реєстрації авторського права 
 

31.08.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Бруєва 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) 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру "Кваліметричний 
інструментарій адаптивної технології підготовки магістрів 
управління інтелектуальною власністю" 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

У творі запропоновано власний кваліметричний алгоритм 
вимірювання і оцінки якості професійної підготовки магістрів 
управління інтелектуальною власністю, що базується на злагоджено-
му партнерстві тріади "викладач-магістрант-роботодавець" та спря-
мований на формування інтегрованих компетентностей. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99271 

Дата реєстрації авторського права 
 

31.08.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Циганенко Ганна Володимирівна, Трухан Олександр Леонідович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Стаття "Стратегічні аспекти розвитку механізмів державної 
підтримки аграрного підприємництва України" 

  

Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

У статті досліджуються стратегічні напрями розвитку механізмів 
державної підтримки аграрного підприємництва України. Визначено 
основні проблеми та особливості розвитку сектору аграрного 
підприємництва. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99272 

Дата реєстрації авторського права 
 

31.08.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Іванюк Ольга Володимирівна, Іванюк Володимир Олексійович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Стаття "Ідеальне вирівнювання, або де взяти вологу" 

  

Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

У статті розкрито роль та значення системи ведення землеробства 
"Древлянська", її зміст та можливості застосування у веденні 
органічного сільського господарства.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99273 

Дата реєстрації авторського права 
 

31.08.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Геряк Юрій Володимирович, Дідаш Марина Володимирівна, Польо-
вий Роман Михайлович, Лобай Роман Романович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Складений твір, твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Збірка графічних зображень "ZARPA" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Збірка графічних зображень являє собою зображення слова "ZARPA" 
у кількості трьох зображень створене автором і призначене для 
використання як торгових марок, знаків для товарів і послуг та 
логотипів. Зображення виконуються в будь-якій колірній гамі. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99274 

Дата реєстрації авторського права 
 

31.08.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Ієвлєв Олексій Андрійович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Складений твір, твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Збірка графічних зображень "Checki" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Збірка графічних зображень складається з двох зображень та являє 
собою зображення слова "Checki" створене автором і призначене для 
використання як торгових марок, знаків для товарів і послуг та 
логотипів. Зображення виконуються в будь-якій колірній гамі. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99275 

Дата реєстрації авторського права 
 

31.08.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Коцюба Ігор 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) 
 

 
Графічне зображення "КЛІН СТРІМ" ("Логотип "КЛІН СТРІМ") 

  

Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99276 

Дата реєстрації авторського права 
 

31.08.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Коцюба Ігор Миколайович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Графічне зображення "ДОЛОНЯ" ("Логотип "ДОЛОНЯ") 

  

Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99277 

Дата реєстрації авторського права 
 

31.08.2020 

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 "Періімплантатний остеіт Peri-implant osteitis. Кор-
тикальний остеіт Cortical osteitis та Спонгіозний остеіт Spongy osteites, 
Періімплантатний періостит Peri-implant periostitis, 
Періімплантатний мукозит Peri-imlplant mucositis" 

  

Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Наукова стаття описує нові погляди на запальні процеси біля деталь-
них імплантатів. Уточнює існуючу термінологію. Нові терміни пере-
дбачають більш точні формулювання назв запальних процесів за-
лежно від локалізації процесу. Це допоможе більш точно підійти до 
методик лікування запальних процесів. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99278 

Дата реєстрації авторського права 
 

31.08.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Крикун Віктор Борисович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру "ДИСЕРТАЦІЯ 
"АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ 
УКРАЇНИ В КРИЗОВИХ УМОВАХ" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Твір є самостійною завершеною науковою працею автора, в якій 
досліджено механізм адміністративно-правового регулювання 
економіки України в кризових умовах. Також проаналізовано теоре-
тико-правові основи адміністративно-правового регулювання 
економіки України в кризових умовах. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99279 

Дата реєстрації авторського права 
 

31.08.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Крикун Віктор Борисович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 
"ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ АНТИКРИЗОВОГО УПРАВЛІННЯ 
ЕКОНОМІКОЮ НА РІВНІ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Твір створено для здійснення аналізу законодавства стосовно 
функціонування місцевого самоврядування. Також зазначено, що 
рівень територіальної громади дозволить здійснювати безпосередню 
протидію кризовим явищам найбільш ефективно; сприятиме 
можливості прямого контакту органів управління. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99280 

Дата реєстрації авторського права 
 

31.08.2020 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Панаіт Тетяна Іванівна 

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 "Соната Кохання" ("Соната") 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99281 

Дата реєстрації авторського права 
 

31.08.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Гужевська Любов Анатоліївна, Денис Олена Віталіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Науковий твір "Модель визначення області ефективного викори-
стання контрейлерного сполучення" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Для визначення області ефективного використання контрейлерного 
сполучення порівняно із прямим автомобільним, було визначено 
фактори, якими керуються перевізники: вартість автомобільного пе-
ревезення, тарифи залізниці, дислокація вантажовідправника та ван-
тажоодержувача, та розроблена модель.  

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99282 

Дата реєстрації авторського права 
 

31.08.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Гужевська Любов Анатоліївна, Валентинова Альона Валентинівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Науковий твір "Модель визначення області доцільного 
довантаження" 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
При міжнародних перевезеннях часто використовується довантажен-
ня транспортного засобу вантажем у супутньому напрямку. Розроб-
лена модель дозволяє визначити область доцільного довантаження і 
обмежується додатковими витратами, які несе перевізник, 
відхиляючись від основного маршруту. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99283 

Дата реєстрації авторського права 
 

31.08.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Гужевська Любов 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 "Модернізований угорський метод вирішення задачі 
лінійного програмування "Про призначення" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Класичне вирішення задачі про призначення передбачає три кроки 
для вирішення задачі (крім попереднього). У запропонованому 
модернізованому угорському методі пропонується раціональний 
підхід до початкової розстановки позначок над нулями, що позбавить 
необхідності роботи додаткові перетворення. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99284 

Дата реєстрації авторського права 
 

31.08.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Мягких Михайло Леонідович 

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 "В горах мое сердце" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
До збірки увійшли пісні: "Моё счастье", "Пастух" , "Финдлей", "Ночной 
разговор", "Всю землю тьмой заволокло", "Давно ли цвёл зелёный дол".
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99285 

Дата реєстрації авторського права 
 

31.08.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Лузан Олена Панасівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Ілюстрація, літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Книга "Серенада" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Книга для чоловіків. Про кохання. Казки, вірші, пісні ... Все, що 
хотіла б почути жінка з вуст чоловіка. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99286 

Дата реєстрації авторського права 
 

31.08.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Северин Надія Василівна, Лапузіна Олена Миколаївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Монографія "РЕЦЕПЦІЯ УКРАЇНИ В ЄВРОПЕЙСЬКІЙ КУЛЬТУРІ: 
КОМПАРАТИВНИЙ АСПЕКТ" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99287 

Дата реєстрації авторського права 
 

31.08.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Правик Юлія Миколаївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Складений твір, фотографічний твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Збірка фотографічних творів "Портфоліо портретів із зображенням 
Юлії Правик" 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
4 фотографії-портрети із зображенням Правик Юлії Миколаївни, 
кандидата технічних наук, письменниці, журналістки, громадянки 
України. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99288 

Дата реєстрації авторського права 
 

31.08.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Дорошенко Олег Євгенович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Музичний твір з текстом "Мир любви" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
У творі головний герой розповідає, що кохання, яке існує між ним та 
його коханою жінкою, є окремою реальністю, в якій вони забувають 
про навколишній світ. Не дивлячись на те, що відбувається навколо, 
їх кохання є незламним. Музика твору написана в жанрі популярної 
музики.  

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99289 

Дата реєстрації авторського права 
 

31.08.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Корчевський Дмитро 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 "WORLD VIRTUAL UNICORN SCHOOL" 
("UNICORN SCHOOL") 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Твір є графічним зображенням, у якому представлений стилізований 
(іграшковий) крилатий єдиноріг, який з високо піднятими передніми 
копитами перескакує через нижню частину латинської літери "U". 
Твір може бути представлений як в чорно-білому, так і в кольоровому 
виконанні. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99290 

Дата реєстрації авторського права 
 

31.08.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Даниленко Георгій Миколайович, Сотнікова-Мелешкіна Жанна 
Владиславівна, 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) 
 

 
Наукова праця "Методика оцінки якості життя, пов'язаної зі 
здоров'ям у дітей середнього шкільного віку" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Представлено анкету якості життя, пов'язаної зі здоров'ям (ЯЖПЗ), 
яка визначає стан здоров'я, самопочуття, фізичне та емоційне благо-
получчя школярів за даними їх самооцінки. Результати опитування 
дозволяють оцінити ефективність та рівень впливу освітніх програм. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99291 

Дата реєстрації авторського права 
 

31.08.2020 

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 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Музичний твір з текстом "Літній дощик" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Музичний твір про літній дощик, що поливає спраглу землю. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99292 

Дата реєстрації авторського права 
 

31.08.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Томчук Олександр Олександрович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір (поезія), складений твір 
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Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Збірка віршів "Монологи строк" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99293 

Дата реєстрації авторського права 
 

31.08.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Сивак Олександр Миколайович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Книга "ВІН" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99294 

Дата реєстрації авторського права 
 

31.08.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Пухальська Наталія Сергіївна, Лахтарін Іван Анатолійович, Губяк 
Сергій Васильович, Веремеєнко Владислав Вікторович, Бутов 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 "Онлайн-сервіс "ProHACCP" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99295 

Дата реєстрації авторського права 
 

31.08.2020 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Євдокимова Мирослава 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 "Студенты" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99296 

Дата реєстрації авторського права 
 

31.08.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Мельніченко Володимир Володимирович, Рибачук Ада Федорівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Твір образотворчого мистецтва "Мозаїка "Сонце, зорі та сузір'я" 
("Зорі та сузір'я") 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Мозаїка фонтана перед Палацом дітей та юнацтва "Сонце, зорі та 
сузір'я". На території архітектурного ансамблю Палацу дітей та 
юнацтва розміщений з боку головного фасаду декоративний басейн із 
мозаїкою "Сонце, зорі та сузір'я". Монументальна мозаїка належить 
до напряму модернізму. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99297 

Дата реєстрації авторського права 
 

31.08.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Очкас Ольга Михайлівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Твір образотворчого мистецтва "Moral Standards" 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Графічне зображення виглядає  як комбінація стилізованого зобра-
ження кисті руки зі схрещеними пальцями та татуюванням "XVII" 
на зап'ясті, нижче розміщена стрічка з написом "Moral Standards". 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99298 

Дата реєстрації авторського права 
 

31.08.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Гуришкін Сергій 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 "Система управления очередью "IS-Line 2.0" 
("IS-Line 2.0") 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99299 

Дата реєстрації авторського права 
 

31.08.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Зачосова Наталія Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Монографія "Управління системою економічної безпеки фінансових 
посередників: компанії з управління активами" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Зачосова Н. В. Управління системою економічної 
безпеки фінансових посередників: компанії з управління активами : 
монографія. - Черкаси : Вертикаль, видавець Кандич С. Г. - 2011. - 240 с. 

Анотація  

Розглядаються теоретичні основи формування та управління систе-
мою економічної безпеки компаній з управління активами, 
досліджуються особливості їх діяльності, сфери загроз їх економічній 
безпеці в умовах глобалізації економіки. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99300 

Дата реєстрації авторського права 
 

31.08.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Кравченко Оксана Олексіївна, Міщенко Марина Сергіївна, Левченко 
Наталія Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Монографія "Соціально-психологічна реабілітація дітей та молоді з 
особливими освітніми потребами: інноваційні технології 
природотерапії" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Соціально-психологічна реабілітація дітей та молоді 
з особливими освітніми потребами: інноваційні технології 
природотерапії : монографія / О. О. Кравченко, М. С. Міщенко, Н. В. 
Левченко [та ін.] ; МОН України, Уманський держ. пед. ун-т імені 
Павла Тичини. - Умань : Видавець "Сочінський М. М.", 2020. - 144 с. 

Анотація  
У монографії розглянуто проблему соціально-психологічної 
реабілітації дітей та молоді з особливими освітніми потребами, пред-
ставлено інноваційні технології соціально-психологічної реабілітації 
засобами природотерапії та розглянуто досвід України та за кордоном 
для використання. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99301 

Дата реєстрації авторського права 
 

31.08.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Сафін Олександр Джамільович, Кравченко Оксана Олексіївна, 
Міщенко Марина Сергіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Монографія "Збереження психічного здоров'я у фахівців інклюзивно-
ресурсних центрів" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Сафін О. Д. Збереження психічного здоров'я у 
фахівців інклюзивно-ресурсних центрів : монографія / О. Д. Сафін, О. 
О. Кравченко, М. С. Міщенко ; МОН України, Уманський держ. пед. 
ун-т імені Павла Тичини. Умань : Видавець "Сочінський М. М.", 
2020. - 212 с. 

Анотація  

У монографії розглянуто проблеми збереження психічного здоров'я 
фахівців інклюзивно-ресурсних центрів. Першочергова увага 
приділяється аналізу сутності та змісту психічного здоров'я фахівців, 
уточнення його показників, а також розгляду психологічних аспектів 
діяльності керівника щодо збереження. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99302 

Дата реєстрації авторського права 
 

31.08.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Козлов Тимур Сергійович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Графічне зображення "Тризуб" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99303 

Дата реєстрації авторського права 
 

31.08.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Вуйцік Олександр Юрійович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру "Спосіб форму-
вання та реалізації народної або громадської ініціативи" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Спосіб знаходження суспільного консенсусу та формування 
узгодженої позиції між органами державної влади та місцевого само-
врядування при прийнятті управлінських рішень на рівні держави 
або окремого регіону. Створення механізму реалізації народної 
законодавчої ініціативи.  

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99304 

Дата реєстрації авторського права 
 

31.08.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Панішев Анатолій Васильович, Левківський Віталій Леонідович, 
Марчук Галина 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) 
 

 
Стаття "Преобразование в приближенных алгоритмах решения сим-
метричной задачи коммивояжёра (СЗК)" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

В статті розглянуто алгоритм знаходження гамільтонового циклу по 
і-дереву Т=(V,E i) повного графа H n=(V,E n) симетричної задачі 
комівояжера з оцінкою вартості отриманого рішення. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99305 

Дата реєстрації авторського права 
 

31.08.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Посвістак Олеся Анатоліївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру "Проблеми 
ідеології політичних партій" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99306 

Дата реєстрації авторського права 
 

31.08.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Цибуля В'ячеслав 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) 
 

 
Роман "Аристей" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99307 

Дата реєстрації авторського права 31.08.2020 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Карпова Дарія Євгенівна, Потапчук Євген Михайлович, Потапчук 
Наталія Дмитрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру "Психологічний 
опитувальник "Схильність шлюбного партнера до ревнощів" 
("СШПР") 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Метою психологічного опитувальника "Схильність шлюбного парт-
нера до ревнощів" (СШПР) є визначення настійного потягу шлюбно-
го партнера до вияву сумніву у вірності об'єкта любові. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99308 

Дата реєстрації авторського права 
 

31.08.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Карпова Дарія Євгенівна, Потапчук Євген Михайлович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру "Психологічний 
опитувальник "Поведінка жертви ревнивця" ("ПЖР") 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Метою психологічного опитувальника "Поведінка жертви ревнивця" 
(ПЖР) є визначення сукупності дій особистості, які вказують на те, 
що людина потерпає від безпідставних ревнощів партнера. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99309 

Дата реєстрації авторського права 
 

31.08.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Цибуля В'ячеслав 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) 
 

 
Збірник віршів "Посейдонис" 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99310 

Дата реєстрації авторського права 
 

31.08.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Потапчук Євген Михайлович, Потапчук Наталія Дмитрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру "Психологічна 
методика "Алгоритм дій психолога щодо роботи з проблемними 
сім'ями прикордонників" ("АДП") 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Метою методики є позбавлення прикордонника страждань від пере-
живань негативних сімейних подій та запобігання трагічним 
наслідкам (зловживання алкоголем, здійснення самогубства, нане-
сення фізичної чи психологічної шкоди членам сім'ї). 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99311 

Дата реєстрації авторського права 
 

31.08.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Сарія Ліана Давідівна 

Повне ім'я 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 "Xi June" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99312 

Дата реєстрації авторського права 
 

31.08.2020 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Сарія Ліана Давідівна 

Повне ім'я 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 "Xi Come back" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99313 

Дата реєстрації авторського права 
 

31.08.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Сарія Ліана Давідівна 

Повне ім'я 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 "Xi01" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99314 

Дата реєстрації авторського права 
 

31.08.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Сарія Ліана Давідівна 

Повне ім'я 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 "Xi Reminiscing" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99315 

Дата реєстрації авторського права 
 

31.08.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Сарія Ліана Давідівна 

Повне ім'я 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 "Xi Why" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99316 

Дата реєстрації авторського права 
 

31.08.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Роман Віктор Васильович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір технічного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Літературний письмовий твір технічного характеру "Послідовність 
розрахунку оптимальних запасів. (Алгоритм Романа)" ("Алгоритм 
Романа") 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Алгоритм Романа - авторський алгоритм щодо розрахунку опти-
мального рівня запасів матеріальних цінностей, що складається з 
трьох вагомих блоків: 1) введення вхідних даних; 2) визначення 
втраченого попиту; 3) розрахунок оптимального рівня запасів. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99317 

Дата реєстрації авторського права 
 

31.08.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Шаповалов Валентин Валерійович, Шаповалова Вікторія Олексіївна, 
Шаповалов Валерій Володимирович, Грицик Андрій Романович, 
Деркач Анатолій Іванович, Січкаренко Олександр Вікторович, Фе-
денько Світлана Миколаївна, Сас Ірина Анатоліївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
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Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Навчальний посібник "Медичне та фармацевтичне право" (4-те ви-
дання)" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Медичне та фармацевтичне право : навч. посіб. для 
додипл. та післядипл. форми навчання (серія: медичне та фармацев-
тичне право) / За заг. ред. В. В. Шаповалова (мол.) та А. Р. Грицика. - 
[4-е вид. зі змінами та доповненнями]. - Х. : Вид-во ХМАПО, 2020. - 128 с. 

Анотація  

Навчальний посібник являє собою навчально-методичне і наукове 
видання, в якому висвітлені питання з медичного та фармацевтично-
го права за напрямками: медичне і фармацевтичне законодавство, 
судова фармація, доказова фармація, юридична опіка в системі 
правовідносин. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99318 

Дата реєстрації авторського права 
 

31.08.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Зима Олександр Григорович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Стаття "Шляхи поліпшення екологічного стану в Україні" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
У статті проведено аналіз екологічної ситуації у різних галузях 
економіки та регіонів України, запропоновано неординарні 
можливості отримання валютних коштів для здійснення заходів щодо 
поліпшення екологічного стану держави. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99319 

Дата реєстрації авторського права 
 

31.08.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Брусільцева Ганна Миколаївна, Зима Олександр Григорович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Навчальний посібник "Правове регулювання туристичної 
діяльності" 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Розкрито правові засади здійснення туристичної діяльності; 
проаналізовано міжнародно-правові акти в сфері туризму. Особливу 
увагу приділено питанням правового статусу суб'єктів туристичних 
правовідносин, порядку та сутності легалізації суб'єктів туристичної 
діяльності, механізму договірних відносин. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99320 

Дата реєстрації авторського права 
 

31.08.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Брусільцева Ганна Миколаївна, Зима Олександр Григорович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру "Методика про-
ведення практичних занять з дисципліни "Географія туризму" 

  

Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Розроблено методику закріплення теоретичних знань майбутніми 
фахівцями сфери туризму з дисципліни "Географія туризму" щодо 
методології географічних досліджень та туристичного ресурсознавст-
ва, формування базового світогляду щодо територіальної організації 
розвитку спеціалізованих видів туризму. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99321 

Дата реєстрації авторського права 
 

31.08.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Макаренко Андрій Петрович, Меліхова Тетяна Олегівна, Чакалова 
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) 
 

 
Навчальний посібник "Облік суб'єктів малого підприємництва" 

  

Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

У навчальному посібнику розкрито механізм створення та ліквідації 
суб'єктів малого підприємництва. Докладно розглянуто облік необо-
ротних активів, запасів грошових коштів і дебіторської 
заборгованості, зобов'язань, доходів, витрат та фінансових 
результатів суб'єктів малого підприємництва. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99322 

Дата реєстрації авторського права 
 

31.08.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Зима Олександр Григорович, Голуб Марія Олексіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Стаття "Методичний підхід до оцінювання потенціалу екологічного 
туризму" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Проаналізовано основні підходи до розуміння ресурсів потенціалу 
екологічного туризму. Досліджено критичні погляди щодо розвитку 
екотуризму в особливо охоронюваних об'єктах природно-заповідного 
фонду. Визначені основні фактори, які мають вплив на потенціал 
екологічного туризму в областях України. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99323 

Дата реєстрації авторського права 
 

31.08.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Корогод Наталія Петрівна, Новородовська Тетяна 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) 
 

 
Літературний письмовий твір навчального характеру "Методичні 
вказівки до вивчення дисципліни "Прийняття управлінських рішень 
в проекті" для студентів спеціальності 073 - Менеджмент, ОПП 
Управління проектами (другий магістерський рівень вищої освіти)" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Викладена робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні 
завдання до вивчення дисципліни "Прийняття управлінських рішень 
в проекті", наведено перелік рекомендованої літератури. Призначена 
для студентів спеціальності 073 - Менеджмент, ОПП Управління про-
ектами (другий магістерський рівень). 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99324 

Дата реєстрації авторського права 
 

31.08.2020 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Кулявцев Сергій 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) 
 

 
Роман "ЛЕО. ЯЩИК ПАНДОРЫ" 

  

Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Твір створений російською мовою в жанрі пригодницько-
детективного роману. Лео - головний персонаж роману. Звичайна 
людина, вчитель в школі та працівник берегової охорони за 
сумісництвом, з яким відбувається багато незвичайних подій, які 
кардинально змінюють його життя та життя його близьких.  

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99325 

Дата реєстрації авторського права 
 

31.08.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Осаула Олександр Дмитрович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Комп'ютерна програма "SWP-Tool-Set" 

  

Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99326 

Дата реєстрації авторського права 
 

31.08.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Осаула Олександр Дмитрович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Комп'ютерна програма "SWP-Merge" 

  

Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99327 

Дата реєстрації авторського права 
 

31.08.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Рибальченко Роман Андрійович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Комп'ютерна програма "Сайт агентства performance-маркетингу ro-
man.ua" ( "roman.ua") 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99328 

Дата реєстрації авторського права 
 

31.08.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Зайцев Юрій Кузьмич, Москаленко Олександра Миколаївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Монографія "Сучасна політична економія як теоретична основа 
економічного розвитку суспільства. У 2 книгах. Книга І. 
Філософсько-методологічні засади архітектоніки предмета сучасної 
політичної економії" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
У монографії запропоновано і досліджено такі нові напрями в 
сучасній політичній економії як політична  економія 
постіндустріального суспільства, політична економія глобалізованого 
суспільства, політична економія посткапіталістичного суспільства. 
Політична економія середнього класу. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99329 

Дата реєстрації авторського права 
 

31.08.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Москаленко Олександра Миколаївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
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Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Збірка наукових творів "Робоча програма навчальної дисципліни 
"Поведінкова та експериментальна економіка" і методичні матеріали 
з вивчення навчальної дисципліни "Поведінкова та експерименталь-
на економіка" для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, 
галузі знань 05 "Соціальні та поведінкові науки", спеціальності 051 
"Економіка", освітньо-наукової програми доктора філософії 
"Економіка" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Дисципліна "Поведінкова та експериментальна економіка" пропонує 
здобувачам вивчення концепцій, методів, аналітичних підходів та 
прийомів, інструментів аналізу поведінки суб'єктів та їхніх 
поведінкових реакцій у економічному житті у тому числі застосуван-
ня експериментального методу в дизайні. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99330 

Дата реєстрації авторського права 
 

31.08.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Косюк Тетяна Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір, складений твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Цикл оповідань "Своя судьба" ("Ц.И.М.") 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

В цикл "Своя судьба" увійшли 9 оповідань у жанрі фантастики та 
пригод. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99331 

Дата реєстрації авторського права 
 

31.08.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Москаленко Олександра Миколаївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Монографія "Теорія і модель випереджаючого економічного розвитку 
в системі суспільних стратегічних потреб" 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
У монографії досліджено проблеми формування теорії та моделі ви-
переджаючого економічного розвитку, розкрито його сутнісні сторони 
та причини виникнення, принципи та чинники забезпечення. 
Проаналізовано нові контури державних ініціатив у становленні 
ефективних механізмів науково-технічного розвитку. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99332 

Дата реєстрації авторського права 
 

31.08.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Загірняк Денис Михайлович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Монографія "Вища освіта України: Прагматизм фінансово-
економічного розвитку" 

  

Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Запропоновано задіяти доктрину прагматизму для вирішення сучас-
них проблем фінансово-економічного розвитку вищої освіти України. 
Розкрито типологію дій споживачів і постачальників освітніх послуг і 
державного регулювання у сфері вищої освіти. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99333 

Дата реєстрації авторського права 
 

31.08.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Славко Геннадій 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 "Організація та обробка електронної 
інформації" 

  

Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Викладені матеріали, які будуть корисні студентам, що вивчають 
курс "Організація та обробка електронної інформації". Студенти 
навчаться створювати html-листи для розсилок, графічні анімації у 
векторному форматі SVG, публікувати математичні формули на 
сайтах. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99334 

Дата реєстрації авторського права 
 

31.08.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Дерієнко Андрій Іванович, Славко Геннадій Володимирович, Ляшен-
ко Віктор 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) 
 

 
Навчальний посібник "Програмування мовою PASCAL" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Посібник дає чіткі визначення основних понять програмування, 
знайомить із основами технології проектування, розробки та 
відлагодження програм мовою Pascal. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99335 

Дата реєстрації авторського права 
 

31.08.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Білявський Максим Леонідович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Літературний письмовий твір "Возвращение" 

  

Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99336 

Дата реєстрації авторського права 
 

31.08.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Білявський Максим Леонідович, Белей Єлизавета Несторівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування 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 "Торговий май-
данчик для учасників роздрібного ринку енергоресурсів" 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99337 

Дата реєстрації авторського права 
 

31.08.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Васильченко Мар'яна Іванівна, Гришко 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) 
 

 
Навчальний посібник "Комунікативний менеджмент" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Васильченко М. І., Гришко В. В, Комунікативний 
менеджмент : навчальний посібник / М. І. Васильченко, В. В. Гришко. 
- Полтава : ФОП СМІРНОВ А. Л., 2019. - 208 с. 

Анотація  

У навчальному посібнику викладено сучасне бачення 
комунікативного менеджменту та сфери його застосування. Розкрито 
сутність найбільш розповсюджених технологій, методів і процедур, 
що дозволяють здійснювати регулюючий вплив на комунікації в 
організації і керувати ними. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99338 

Дата реєстрації авторського права 
 

31.08.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Харламова Олена Вікторівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір навчального характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Методичний посібник "Міжнародні стандарти фінансової звітності: 
МСФЗ-Start-up" ("МСФЗ-Start-up") 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Складається з 15 модулів, включає теоретичний матеріал, наочні 
схеми, практичні завдання та підсумкові тести для опанування курсу. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99339 

Дата реєстрації авторського права 
 

31.08.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Куценко Олександр Вікторович, Конін Валерій Вікторович, Кондра-
тюк Василь Михайлович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
Національний авіаційний університет 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Комп'ютерна програма "Модель системи наземного доповнення до 
глобальної навігаційної супутникової системи" ("Multi GBAS") 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Дозволяє за даними з навігаційних приймачів провести моделювання 
роботи наземного функціонального доповнення GBAS глобальної 
супутникової навігаційної системи GNSS. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99340 

Дата реєстрації авторського права 
 

31.08.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Колесникова Ніна Федорівна, Козлова Олена Іванівна, Литвинова 
Оксана Аркадіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
Інститут електродинаміки Національної Академії наук України 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Комп'ютерна програма, складений твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Збірка комп'ютерних програм "Комп'ютерний програмний комплекс 
автоматизованих розрахунків аварійних режимів, уставок релейного 
захисту та в мікропроцесорних (МП) пристроях L60 фірми General 
Electric в складних електричних мережах до 10000 вузлів" 
("IEDKK10-GW") 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Дозволяють виконувати розрахунки коротких замикань (КЗ) на ши-
нах повітряних ліній (ПЛ), автотрансформаторів (АТ), вздовж ПЛ, 
складних несиметрій, у тому числі неповнофазних відключень ПЛ та 
АТ, враховувати при розрахунках режим навантаження, 
електромеханічний перехідний процес.  

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99341 

Дата реєстрації авторського права 
 

31.08.2020 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Малий Владислав Анатолійович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
Товариство з обмеженою відповідальністю "Інтербуд Альянс" 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Ілюстрація, літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Літературно-письмовий твір "Концепція створення екологічно чис-
того міста нового покоління "ЗЕЛЕНОГРАД" ("Екологічно чисте 
місто нового покоління "ЗЕЛЕНОГРАД") 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Твір розроблено з метою створення екологічного чистого міста нового 
покоління будівельною компанією "Інтербуд Альянс". 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99342 

Дата реєстрації авторського права 
 

31.08.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Шрамко Ілона Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Складений твір, твір ужиткового мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Збірка творів ужиткового мистецтва "Колекція весільних суконь 
"Less is more 2021" ("Less is more 2021") 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Велика різноманітність силуетів, виконана у варіаціях відтінків 
білого кольору. Створена для стильних і романтичних наречених.  
У колекцію увійшли сукні, вишукані комбінезони, які гарно прідкре-
слюють фігуру нареченої. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99343 

Дата реєстрації авторського права 
 

31.08.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Шрамко Ілона Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Складений твір, твір ужиткового мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Збірка творів ужиткового мистецтва "Колекція весільних 
суконь"Miami by WONA Concept" ("Miami") 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Колекція поєднує у собі останні світові тенденції та унікальні 
авторські елементи. Виготовлена у різних варіаціях білого та бежево-
го кольорів з розкішних сяючих тканин та мережива. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99344 

Дата реєстрації авторського права 
 

31.08.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Баженов Сергій Олександрович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір, створений для кіно 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Сценарій повнометражного фільму "33й" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

В 1933-му році таємничий Незнайомець, схожий на чікагського бут-
легера, та його помічниця, місцева злодійка Беата, мандрують Харко-
вом, косять з автомата Томпсона натовпи чекістів та кримінальників та 
шукають загадкову дівчину, яка допоможе зупинити Голодомор.  

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99345 

Дата реєстрації авторського права 
 

31.08.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Баженов Сергій Олександрович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір, створений для кіно 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Сценарій повнометражного фільму "Той, що грає в темряві" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Загадкова мелодія зі старовинної платівки поступово зводить з глузду 
музиканта Алекса і ставить під загрозу життя його дівчини Оксани та 
найкращого друга Назара. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99346 

Дата реєстрації авторського права 
 

31.08.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Баженов Сергій Олександрович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір, створений для кіно 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Сценарій повнометражного фільму "Є лише дві нескінченні речі, 
блін" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Недалекий та ледащий гопнік, на прізвисько Нейрон, стає учасником 
таємничого експерименту, котрий в рази підвищує інтелект хлопця, а 
відтак занурює його у світ великої мудрості та великої печалі. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99347 

Дата реєстрації авторського права 
 

31.08.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Кривохат Олег Вікторович, Кобаса 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) 
 

 
Науковий твір "Програма психо-фізичної терапії для 
реабілітаційного лікування після пневмонії та COVID 19 (18-24 днів)" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

В програмі застосовані ЛФК, масаж, остеопатична корекція, 
кліматолікування зі скандинавською ходьбою, спелеотерапія, 
пелоїдотерапія, бальнеотерапія, синглетно-киснева терапія, аеро-
фітотерапія, електрофорез, УВЧ-терапія, лазеротерапія, синусоїдальні 
модульовані струми, арт-терапія. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99348 

Дата реєстрації авторського права 
 

31.08.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Литовченко Олена Юріївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
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Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Стаття "Структурно-функціональна модель управління фінансовою 
безпекою будівельного підприємства" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Розроблено підхід до управління фінансовою безпекою підприємства 
за допомогою стуктурно-функціонального моделювання у програм-
ному продукті BPwin за стандартом IDEFO. Обґрунтовано переваги 
використання інструментів структурно-функціонального моделю-
вання в управлінні фінансовою безпекою. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99349 

Дата реєстрації авторського права 
 

31.08.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Литовченко Олена Юріївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Стаття "Підходи до ідентифікації та оцінки фінансових ризиків 
підприємства" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Узагальнено підходи до визначення поняття фінансових ризиків 
підприємства та джерел їх утворення. Надано класифікацію 
фінансових ризиків. Обґрунтовано значення ідентифікації та оцінки 
фінансових ризиків в управлінні підприємством. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99350 

Дата реєстрації авторського права 
 

31.08.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Литовченко Олена Юріївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Стаття "Управління витратами на підприємстві: теоретичний 
аспект" 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Узагальнено наукові підходи до управління витратами підприємства, 
проведено їх порівняльний аналіз. Уточнено поняття "витрати" та 
"управління витратами підприємства". Досліджено історичний ас-
пект теорії управління витратами. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99351 

Дата реєстрації авторського права 
 

31.08.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Литовченко Олена Юріївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Стаття "Методичні аспекти управління фінансами підприємств в 
умовах кризи" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Досліджено сутність кризи та фактори її розвитку. Визначено 
сутність антикризового фінансового управління, його принципів та 
функцій. Розкрито зміст системи антикризового фінансового 
управління підприємством. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99352 

Дата реєстрації авторського права 
 

31.08.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Днесь Віктор Ігорович, Кудринецький Ростислав Борисович, Скібчик 
Володимир Іванович, Крупич Степан 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) 
 

 
Науковий твір "Методика моделювання виникнення предметно-
агрометеорологічних подій під час вирощування польових культур" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Сприятиме підвищенню ефективності вирощування зернових куль-
тур завдяки врахуванню впливу цих подій на етапі планування. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99353 

Дата реєстрації авторського права 
 

31.08.2020 

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) 
 

 
Монографія "Фінансова архітектура економіки України в умовах 
глобальних трансформацій" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Житар М. О. Фінансова архітектура економіки 
України в умовах глобальних трансформацій : монографія / М. О. 
Житар. - Чернігів : ЧНТУ, 2020. - 352 с. 

Анотація  
Висвітлено сучасні проблеми функціонування фінансової архітектури 
економіки України. Сформовано концептуально значущі положення, 
що детермінують специфічний підхід до визначення парадигми фор-
мування сучасної фінансової архітектури в межах меркантилістської, 
фізіократичної, класичної та інших теорій. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99354 

Дата реєстрації авторського права 
 

31.08.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Житар Максим Олегович, Самородов Борис Вадимович, Сосновська 
Ольга Олександрівна, Ананьєва Юлія Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Стаття "Methodical approach to the quantification of enterprise financial 
security level" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99355 

Дата реєстрації авторського права 
 

31.08.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Супрун-Живодрова Анастасія Сергіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 60, 2020 
 

 422 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір, створений для телебачення 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Літературний сценарій на розважальне реаліті-шоу  "Майстерня 
реновації" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Дві команди любителів реставрації та реновації предметів інтер'єру 
змагаються за головний приз проекту, перевтілюючи старі та 
непотрібні речі у сучасні, зручні та функціональні, з обмеженим бюд-
жетом та часом. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99356 

Дата реєстрації авторського права 
 

31.08.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Трубецький-Іванов Микола Миколайович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір, створений для кіно 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Сценарій повнометражного художнього фільму "Люля, або як Сашко 
в Києві Сколацьким був" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Дитинство Олександра Вертинського сумніше його найсумнішої 
пісні. Що трапилося з сиротою в Києві? Чому протягом усього життя 
співак згадує труну, цвинтар та Бога ...? Коли вперше Саша вийшов 
на сцену, одягнув фрак та звідки прізвище Вертинський ...? 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99357 

Дата реєстрації авторського права 
 

31.08.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Дячук Олександр Олександрович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
Громадська організація "ФОНД ПІДТРИМКИ ІНФОРМАЦІЙНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТУДЕНТІВ" 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Комп'ютерна програма "Атомс" 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Розроблена для навчальних закладів з метою ведення електронних 
журналів та щоденників. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99358 

Дата реєстрації авторського права 
 

31.08.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Бабич Олег Євгенійович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Комп'ютерна програма "Блокувальник реклами LEEVE-BLOCK 
(ЛІВ БЛОК)" ("LEEVE") 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Призначена для блокування онлайн-реклами у комп'ютерних додат-
ках, зокрема у веб-браузерах. Блокування реклами відбувається шля-
хом використання VPN фільтрації трафіку електронного пристрою. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99359 

Дата реєстрації авторського права 
 

31.08.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Скритуцький Костянтин Валерійович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Складений твір, твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Збірка скульптур "Комплекс паркових скульптур на Пейзажній алеї" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

"Кішка-сороконіжка велика", "Кішка-сороконіжка маленька",  
"Кошенята", "Кіт лавочка", "Заєць лавочка", "Птах лавочка",  
"Маленький принц з лисеням", "Ангели на подушках", "Композиція 
Слон фонтан", "Композиція Зебри фонтан", "Група Аліса в країні 
чудес". Матеріал - мозаїка, бронза, кераміка.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99360 

Дата реєстрації авторського права 
 

31.08.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Татьянін Вячеслав Вікторович, Пархотик Дмитро Іванович, Грубіян 
Євген Олександрович, Удєлов Олександр Борисович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
Товариство з обмеженою відповідальністю "АВТОР" 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Комп'ютерна програма "MultiSAM "CryptoServer" ("CryptoServer") 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Призначена для використання як засобу кваліфікованого цифрового 
підпису. Спеціалізоване програмне забезпечення для мережевої 
взаємодії користувачів з апаратним HSM MultiSAM HSM Ethernet. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99361 

Дата реєстрації авторського права 
 

31.08.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Раєвська Маргарита Львівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Книга "Русское чернокнижие" Часть 1. Базовый курс" 

  

Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99362 

Дата реєстрації авторського права 
 

31.08.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Сенчило Марія Олександрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 
 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Складений твір, Твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Збірка творів образотворчого мистецтва "Збірник графічних 
елементів Сенчило М. О." 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
Містить 218 різноманітних зображень, створених для рекламних 
агенств з метою оптимізації процесу дизайну графічних рекламних 
матеріалів для онлайн і офлайн реклами. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99363 

Дата реєстрації авторського права 
 

31.08.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Хіменко Тетяна Миколаївна, Старець 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 наукового характеру "Алгоритм кон-
сультування батьків щодо особливостей введення продуктів прикор-
му та профілактики дефіциту вітамінів і мінералів у дітей, народже-
них передчасно" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Згідно з алгоритмом рекомендовано розпочати введення продуктів 
прикорму з 4 до 6 місяців коригованого віку, за наявності ознак 
готовності до введення густої їжи та досягненні ваги тіла 5 кг; перші 
продукти мають бути багаті на залізо, цинк, кальцій та магній. 

 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 
99364 

Дата реєстрації авторського права 
 

31.08.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 
Антонюк Юлія Сергіївна, Лупой Людмила Володимирівна, Нижник 
Володимир 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 "Символіка Всесвітнього Дня бо-
ротьби з вірусними захворюваннями людини" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Символіка розроблена та використовується в рамках компанії по 
боротьбі із вірусними захворюваннями людини. 

 
 
 
 
 



ВІДОМОСТІ ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ДОГОВОРІВ,  
ЯКІ СТОСУЮТЬСЯ ПРАВА АВТОРА НА ТВІР 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 
 

 
Дудник Роман Павлович, Іванов Валерій Іванович, Гаврилов Руслан 
Васильович 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Проект твору архітектури "Реконструкція з добудовою Полтавської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 9, Полтавської міської 
ради, Полтавської області по вул. Шведській, 3 (Стадія "Проект")" 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Твір архітектури 

Номер реєстрації договору 4958 
 

Дата реєстрації договору 
 

03.07.2020 

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  

 
 
Дудник Роман Павлович, Іванов Валерій Іванович - Гаврилов 
Руслан Васильович 

 
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 
 

 
Іванов Валерій Іванович, Дудник Роман Павлович, Гаврилов Руслан 
Васильович 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Проект твору архітектури "Реконструкція з добудовою 
Полтавського навчально-виховного комплексу (ЗНЗ-ДНЗ) № 16 
Полтавської міської ради Полтавської області по бульв. Щепотьєва, 
16 (Стадія "Ескізний проект")" 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Твір архітектури 

Номер реєстрації договору 4959 
 

Дата реєстрації договору 
 

03.07.2020 

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  

 
 
Дудник Роман Павлович, Іванов Валерій Іванович - Гаврилов 
Руслан Васильович 

 
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 
 

 
Гудзь Артем Анатолійович, Дудник Роман Павлович 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Проект твору архітектури "Реконструкція будівлі дитячого садка та 
благоустрій прилеглої території по вул. Івана Мазепи, 57 у м. Полтава" 
(Стадія "Проект")" 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Твір архітектури 
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Номер реєстрації договору 4960 
 

Дата реєстрації договору 
 

03.07.2020 

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  

 
 
Гудзь Артем Анатолійович, Дудник Роман Павлович - Товариство з 
обмеженою відповідальністю "ПОЛТАВААГРОПРОЕКТ" 

 
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 
 

 
Іванов Валерій Іванович, Олійник Юрій Павлович 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Проект твору архітектури "Реконструкція парку-пам'ятки садово-
паркового мистецтва місцевого значення "Корпусний сад" у місті 
Полтава (Стадія "Проект")" 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Твір архітектури 

Номер реєстрації договору 4961 
 

Дата реєстрації договору 
 

03.07.2020 

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 Валерій Іванович, Олійник Юрій Павлович - Товариство з 
обмеженою відповідальністю "Науково-дослідний проектно-
вишукувальний інститут "ПОЛТАВАГРОПРОЕКТ" 

 
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 
 

 
Микитин Олексій Валерійович, Бутрин Віталій Петрович, Гураль 
Тарас Олегович 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Комп'ютерна програма "2EVENT" 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Комп'ютерна програма 

Номер реєстрації договору 4962 
 

Дата реєстрації договору 
 

03.07.2020 

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  

 
 
Микитин Олексій Валерійович, Бутрин Віталій Петрович, Гураль 
Тарас Олегович - ТУ ЕВЕНТ КОРП. (2EVENT CORP.) 

 
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 
 

 
Линник Сергій Юрійович 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Комп'ютерна програма "БЕСТ ЗВІТ ORACLE" 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Комп'ютерна програма 
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Номер реєстрації договору 4963 
 

Дата реєстрації договору 
 

03.07.2020 

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 Сергій Юрійович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ІНТЕЛЕКТ-СОФТ" 

 
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 
 

 
Линник Олеся Сергіївна 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Комп'ютерна програма "ЗВІТ КОРПОРАЦІЯ" 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Комп'ютерна програма 

Номер реєстрації договору 4964 
 

Дата реєстрації договору 
 

03.07.2020 

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 
"ІНТЕЛЕКТ-СОФТ" 

 
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 
 

 
Буженіца Андрій Георгійович, Яременко Світлана Василівна 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Комп'ютерна програма "Рекламно-аналітична платформа 
SalesDoubler" 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Комп'ютерна програма 

Номер реєстрації договору 4965 
 

Дата реєстрації договору 
 

07.07.2020 

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  

 
 
Буженіца Андрій Георгійович, Яременко Світлана Василівна - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "СЕЙЛЗДАБЛЕР" 

 
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 
 

 
Яременко Світлана Василівна 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Комп'ютерна програма "Рекламно-аналітична платформа 
SmartMoney" 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Комп'ютерна програма 

Номер реєстрації договору 4966 
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Дата реєстрації договору 
 

07.07.2020 

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 Світлана Василівна - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "СЕЙЛЗДАБЛЕР" 

 
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 
 

 
Прус Олексій Володимирович 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Комп'ютерна програма "Озервін" 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Комп'ютерна програма 

Номер реєстрації договору 4967 
 

Дата реєстрації договору 
 

07.07.2020 

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 "ОЗЕРВІН" - Товариство 
з обмеженою відповідальністю "ДОБРОБУТ ТА ЗАХИСТ" 

 
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 
 

 
Березницький Євген Олегович, Вторушина Марія Дмитрівна, 
Воронова Діна Михайлівна 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Літературний письмовий твір прикладного характеру "Щорічний 
фестиваль Kyiv Gallery Weekend" 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір 

Номер реєстрації договору 4968 
 

Дата реєстрації договору 
 

09.07.2020 

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  

 
 
Березницький Євген Олегович, Воронова Діна Михайлівна, 
Вторушина Марія Дмитрівна - Міжнародний благодійний фонд 
"ДІЯ" 

 
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 
 

 
Капій Олександр Петрович, Пилипенко Євген Миколайович, Іщенко 
Дмитро Григорович, Воробйов Максим Васильович, Марчук Тетяна 
Миколаївна 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Комп'ютерна програма "Програмний продукт "MOBO.CARDS 
Application Platform" 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Комп'ютерна програма 
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Номер реєстрації договору 4969 
 

Дата реєстрації договору 
 

09.07.2020 

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 "Карткові Технології та 
Системи" - Товариство з обмеженою відповідальністю "КАРТСИС" 

 
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 
 

 
Назаренко Олександр Юрійович 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Гафічні зображення "Фірмовий логотип проекту ZADARMA у різних 
варіантах виконання" 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Складений твір, твір образотворчого мистецтва 

Номер реєстрації договору 4970 
 

Дата реєстрації договору 
 

09.07.2020 

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  

 
 
Токар Дмитро Юрійович - АйПі Телеком Болгарія Лтд (IP TELECOM 
BULGARIA LLC) 

 
 
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, Нещебна Аліна Ігорівна, Прокопенко Богдан 
Васильович 

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 4971 
 

Дата реєстрації договору 
 

09.07.2020 

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  

 
 
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 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 60, 2020 
 

431 

Миколайович, Нещебна Аліна Ігорівна, Прокопенко Богдан 
Васильович - Товариство з обмеженою відповідальністю "САГЕКС" 

 
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 
 

 
Кабанець Павло Петрович 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Комп'ютерна програма "Система дистанційної перевірки знань" 
("Комп'ютерна програма "Perevirkaznan") 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Комп'ютерна програма 

Номер реєстрації договору 4972 
 

Дата реєстрації договору 
 

09.07.2020 

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  

 
 
Кабанець Павло Петрович - Олексієнко Олег Станіславович, 
Червінська Альона Миколаївна, Довгопола Олександра 
Миколаївна, Логіновська Ірина Вікторівна, Державне підприємство 
"ГОЛОВНИЙ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР 
ДЕРЖПРАЦІ" 

 
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 
 

 
Чоботарьов Сергій Вадимович 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Збірка творів образотворчого мистецтва "Логотип "НАКИПІЛО"; 
"НАКИПЕЛО" 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Збірник творів, твір образотворчого мистецтва 

Номер реєстрації договору 4973 
 

Дата реєстрації договору 
 

10.07.2020 

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  

 
 
Чоботарьов Сергій Вадимович - Даніленков Роман Юрійович 

 
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 
 

 
Вовчук Дмитро Олександрович 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Комп'ютерна програма "Програмний продукт "Wallet-handbook" 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Комп'ютерна програма 

Номер реєстрації договору 4974 
 

Дата реєстрації договору 
 

16.07.2020 

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  

 
 
Вовчук Дмитро Олександрович - Акціонерне товариство "Закритий 
недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд 
"АСГАРД" 

 
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 
 

 
Вовчук Дмитро Олександрович 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Комп'ютерна програма "Програмний продукт "Payments-api" 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Комп'ютерна програма 

Номер реєстрації договору 4975 
 

Дата реєстрації договору 
 

16.07.2020 

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  

 
 
Вовчук Дмитро Олександрович - Акціонерне товариство "Закритий 
недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд 
"АСГАРД" 

 
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 
 

 
Вовчук Дмитро Олександрович 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Комп'ютерна програма "Програмний продукт "FinCalculations" 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Комп'ютерна програма 

Номер реєстрації договору 4976 
 

Дата реєстрації договору 
 

16.07.2020 

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  

 
 
Вовчук Дмитро Олександрович - Акціонерне товариство "Закритий 
недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд 
"АСГАРД" 

 
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 
 

 
Вовчук Дмитро Олександрович 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Комп'ютерна програма "Програмний продукт "Image Service" 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Комп'ютерна програма 

Номер реєстрації договору 4977 
 

Дата реєстрації договору 
 

16.07.2020 

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  

 
 
Вовчук Дмитро Олександрович - Акціонерне товариство "Закритий 
недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд 
"АСГАРД" 

 
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 
 

 
Вовчук Дмитро Олександрович 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Комп'ютерна програма "Програмний продукт "Mobile APP" 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Комп'ютерна програма 

Номер реєстрації договору 4978 
 

Дата реєстрації договору 
 

16.07.2020 

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  

 
 
Вовчук Дмитро Олександрович - Акціонерне товариство "Закритий 
недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд 
"АСГАРД" 

 
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 
 

 
Вовчук Дмитро Олександрович 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Комп'ютерна програма "Програмний продукт "Wallet-accounts" 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Комп'ютерна програма 

Номер реєстрації договору 4979 
 

Дата реєстрації договору 
 

16.07.2020 

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  

 
 
Вовчук Дмитро Олександрович - Акціонерне товариство "Закритий 
недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд 
"АСГАРД" 

 
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 
 

 
Вовчук Дмитро Олександрович 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Комп'ютерна програма "Програмний продукт "Register-valid" 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Комп'ютерна програма 

Номер реєстрації договору 4980 
 

Дата реєстрації договору 
 

16.07.2020 

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  

 
 
Вовчук Дмитро Олександрович - Акціонерне товариство "Закритий 
недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд 
"АСГАРД" 

 
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 
 

 
Вовчук Дмитро Олександрович 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Комп'ютерна програма "Програмний продукт "Asynchr" 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Комп'ютерна програма 

Номер реєстрації договору 4981 
 

Дата реєстрації договору 
 

16.07.2020 

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  

 
 
Вовчук Дмитро Олександрович - Акціонерне товариство "Закритий 
недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд 
"АСГАРД" 

 
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 
 

 
Вовчук Дмитро Олександрович 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Комп'ютерна програма "Програмний продукт "Розпізнання 
фотознімків. Валідація" 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Комп'ютерна програма 

Номер реєстрації договору 4982 
 

Дата реєстрації договору 
 

16.07.2020 

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  

 
 
Вовчук Дмитро Олександрович - Акціонерне товариство "Закритий 
недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд 
"АСГАРД" 

 
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 
 

 
Вовчук Дмитро Олександрович 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Комп'ютерна програма "Програмний продукт "Видача карток" 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Комп'ютерна програма 

Номер реєстрації договору 4983 
 

Дата реєстрації договору 
 

16.07.2020 
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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  

 
 
Вовчук Дмитро Олександрович - Акціонерне товариство "Закритий 
недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд 
"АСГАРД" 

 
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 
 

 
Вовчук Дмитро Олександрович 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Комп'ютерна програма "Програмний продукт "Анкета клієнта" 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Комп'ютерна програма 

Номер реєстрації договору 4984 
 

Дата реєстрації договору 
 

16.07.2020 

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  

 
 
Вовчук Дмитро Олександрович - Акціонерне товариство "Закритий 
недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд 
"АСГАРД" 

 
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 
 

 
Вовчук Дмитро Олександрович 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Комп'ютерна програма "Програмний продукт "Шина з АБС" 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Комп'ютерна програма 

Номер реєстрації договору 4985 
 

Дата реєстрації договору 
 

16.07.2020 

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  

 
 
Вовчук Дмитро Олександрович - Акціонерне товариство "Закритий 
недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд 
"АСГАРД" 

 
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 
 

 
Вовчук Дмитро Олександрович 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Комп'ютерна програма "Програмний продукт "Push-Sender" 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Комп'ютерна програма 

Номер реєстрації договору 4986 
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Дата реєстрації договору 
 

16.07.2020 

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  

 
 
Вовчук Дмитро Олександрович - Акціонерне товариство "Закритий 
недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд 
"АСГАРД" 

 
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 
 

 
Вовчук Дмитро Олександрович 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Комп'ютерна програма "Програмний продукт "Mobile 
Authentication" 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Комп'ютерна програма 

Номер реєстрації договору 4987 
 

Дата реєстрації договору 
 

16.07.2020 

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  

 
 
Вовчук Дмитро Олександрович - Акціонерне товариство "Закритий 
недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд 
"АСГАРД" 

 
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 
 

 
Вовчук Дмитро Олександрович 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Комп'ютерна програма "Програмний продукт "PIN - сервіси" 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Комп'ютерна програма 

Номер реєстрації договору 4988 
 

Дата реєстрації договору 
 

16.07.2020 

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  

 
 
Вовчук Дмитро Олександрович - Акціонерне товариство "Закритий 
недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд 
"АСГАРД" 

 
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 
 

 
Вовчук Дмитро Олександрович 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Комп'ютерна програма "Програмний продукт "EDMS" 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Комп'ютерна програма 

Номер реєстрації договору 4989 
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Дата реєстрації договору 
 

16.07.2020 

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  

 
 
Вовчук Дмитро Олександрович - Акціонерне товариство "Закритий 
недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд 
"АСГАРД" 

 
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 
 

 
Вовчук Дмитро Олександрович 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Комп'ютерна програма "Програмний продукт "File-downloads" 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Комп'ютерна програма 

Номер реєстрації договору 4990 
 

Дата реєстрації договору 
 

16.07.2020 

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  

 
 
Вовчук Дмитро Олександрович - Акціонерне товариство "Закритий 
недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд 
"АСГАРД" 

 
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 
 

 
Вовчук Дмитро Олександрович 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Комп'ютерна програма "Програмний продукт "Error storage unit" 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Комп'ютерна програма 

Номер реєстрації договору 4991 
 

Дата реєстрації договору 
 

16.07.2020 

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  

 
 
Вовчук Дмитро Олександрович - Акціонерне товариство "Закритий 
недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд 
"АСГАРД" 

 
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 
 

 
Вовчук Дмитро Олександрович 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Комп'ютерна програма "Програмний продукт "CRM" 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Комп'ютерна програма 

Номер реєстрації договору 4992 
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Дата реєстрації договору 
 

16.07.2020 

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  

 
 
Вовчук Дмитро Олександрович - Акціонерне товариство "Закритий 
недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд 
"АСГАРД" 

 
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 
 

 
Вовчук Дмитро Олександрович 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Комп'ютерна програма "Програмний продукт "Card-replenishment" 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Комп'ютерна програма 

Номер реєстрації договору 4993 
 

Дата реєстрації договору 
 

16.07.2020 

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  

 
 
Вовчук Дмитро Олександрович - Акціонерне товариство "Закритий 
недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд 
"АСГАРД" 

 
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 
 

 
Вовчук Дмитро Олександрович 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Комп'ютерна програма "Програмний продукт "Fin-Payment" 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Комп'ютерна програма 

Номер реєстрації договору 4994 
 

Дата реєстрації договору 
 

16.07.2020 

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  

 
 
Вовчук Дмитро Олександрович - Акціонерне товариство "Закритий 
недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд 
"АСГАРД" 

 
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 
 

 
Вовчук Дмитро Олександрович 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Комп'ютерна програма "Програмний продукт "Постобробка" 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Комп'ютерна програма 

Номер реєстрації договору 4995 
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Дата реєстрації договору 
 

16.07.2020 

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  

 
 
Вовчук Дмитро Олександрович - Акціонерне товариство "Закритий 
недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд 
"АСГАРД" 

 
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 
 

 
Вовчук Дмитро Олександрович 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Комп'ютерна програма "Програмний продукт "Модуль 
інформаційних сервісів" 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Комп'ютерна програма 

Номер реєстрації договору 4996 
 

Дата реєстрації договору 
 

16.07.2020 

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  

 
 
Вовчук Дмитро Олександрович - Акціонерне товариство "Закритий 
недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд 
"АСГАРД" 

 
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 
 

 
Вовчук Дмитро Олександрович 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Комп'ютерна програма "Програмний продукт "Ідентифікація" 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Комп'ютерна програма 

Номер реєстрації договору 4997 
 

Дата реєстрації договору 
 

16.07.2020 

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  

 
 
Вовчук Дмитро Олександрович - Акціонерне товариство "Закритий 
недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд 
"АСГАРД" 

 
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 
 

 
Сіора Олександр Сергійович, Сулим Андрій Олександрович, 
Мельник Олександр Олександрович, Хозя Павло Олександрович, 
Третяк Едуард В'ячеславович 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Комп'ютерна програма "Rational trajectory" ("КП "RT") 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Комп'ютерна програма 
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Номер реєстрації договору 4998 
 

Дата реєстрації договору 
 

16.07.2020 

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  

 
 
Сіора Олександр Сергійович, Сулим Андрій Олександрович, 
Мельник Олександр Олександрович, Хозя Павло Олександрович, 
Третяк Едуард В'ячеславович - Державне підприємство 
"Український науково-дослідний інститут вагонобудування" 

 
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 
 

 
Бондаренко Сергій Володимирович, Радченко Сергій Анатолійович 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Комп'ютерна програма "ЦБТ Медицина. Лікарня" 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Комп'ютерна програма 

Номер реєстрації договору 4999 
 

Дата реєстрації договору 
 

16.07.2020 

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  

 
 
Бондаренко Сергій Володимирович, Радченко Сергій Анатолійович - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "ЦЕНТР БІЗНЕС-
ТЕХНОЛОГІЙ" 

 
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 
 

 
Артем'єв Олександр Лемовіч 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Твір образотворчого мистецтва "Логотип "FlyToMoon" 
("ФлайТуМун")" 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Твір образотворчого мистецтва 

Номер реєстрації договору 5000 
 

Дата реєстрації договору 
 

21.07.2020 

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  

 
 
Артем'єв Олександр Лемовіч - Биковський Сергій Євгенович 

 
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 
 

 
Сисоєв Дмитро Володимирович 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Музичний твір з текстом "Афродита" 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Музичний твір з текстом 
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Номер реєстрації договору 5005 
 

Дата реєстрації договору 
 

10.08.2020 

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  

 
 
Сисоєв Дмитро Володимирович - Соловей Любов Сергіївна 

 
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 
 

 
Гавриш Ірина Володимирівна, Щербакова Олена Олександрівна, 
Цацко Маргарита Владиславівна 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Складений твір "Набір зошитів на друкованій основі для вчителів та 
учнів з предмету Математика (Mathematics) на англійській мові" 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір науково-практичного характеру, 
складений твір 

Номер реєстрації договору 5044 
 

Дата реєстрації договору 
 

11.08.2020 

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 "НАЦІОНАЛЬНИЙ 
ІНТЕЛЕКТ" - Гавриш Ірина Володимирівна 

 
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 
 

 
Рублевський Антон Валерійович 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Складений твір "Програмний продукт "Сайт www.technoportal.ua" 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Комп'ютерна програма, складений твір, твір образотворчого 
мистецтва 

Номер реєстрації договору 5077 
 

Дата реєстрації договору 
 

11.08.2020 

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 "КРЕАТИВ МЕДІА 
АКТИВ" - Товариство з обмеженою відповідальністю "МЕДЖИК 
НЕТВОРК" 

 
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 
 

 
Буланов Дмитро Олександрович 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Збірка зображень логотипу "РЕ:ОСВІТА" 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Складений твір, твір образотворчого мистецтва 

Номер реєстрації договору 5227 
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Дата реєстрації договору 
 

13.08.2020 

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  

 
 
Буланов Дмитро Олександрович - Гриневич Лілія Михайлівна 

 
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 
 

 
Буланов Дмитро Олександрович 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Твір науково-практичного характеру "Керівництво з використання 
логотипу та фірмового стилю "РЕ:ОСВІТА" 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Ілюстрація, літературний письмовий твір, твір образотворчого 
мистецтва 

Номер реєстрації договору 5228 
 

Дата реєстрації договору 
 

13.08.2020 

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  

 
 
Буланов Дмитро Олександрович - Гриневич Лілія Михайлівна 

 
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 
 

 
Коник Олексій Миколайович, Ілляшенко Євген Володимирович, 
Глибовець Андрій Миколайович, Прибиш Олександр Юрійович 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Комп'ютерна програма "U-Prox Timed Mobile ID Server" 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Комп'ютерна програма 

Номер реєстрації договору 5241 
 

Дата реєстрації договору 
 

13.08.2020 

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  

 
 
Коник Олексій Миколайович, Ілляшенко Євген Володимирович, 
Глибовець Андрій Миколайович, Прибиш Олександр Юрійович - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНТЕГРЕЙТЕД 
ТЕКНІКАЛ ВІЖН ЛТД" 

 
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 
 

 
Лобода Максим Олександрович 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Комп'ютерна програма "DEALS" 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Комп'ютерна програма 

Номер реєстрації договору 5244 
 

Дата реєстрації договору 
 

13.08.2020 
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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  

 
 
Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНТЕКРЕСІ БЕЙЗ" - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНТЕКРЕСІ ДІЛЗ" 

 
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 
 

 
Дерев'янчук Анатолій Йосипович, Шелест Микола Борисович, 
Кравченко Дмитро Олександрович, Чичикало Євгеній Андрійович 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Комп'ютерна програма "Віртуальний тренажер установки 
вертикальних кутів прицілювання прицілу ПГ-4" 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Комп'ютерна програма 

Номер реєстрації договору 5247 
 

Дата реєстрації договору 
 

13.08.2020 

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  

 
 
Дерев'янчук Анатолій Йосипович, Шелест Микола Борисович, 
Кравченко Дмитро Олександрович, Чичикало Євгеній Андрійович - 
Сумський державний університет 

 
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 
 

 
Рубанік Володимир Олександрович 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Комп'ютерна програма "Программное обеспечение "Программный 
терминал "NG-CLUB" 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Комп'ютерна програма 

Номер реєстрації договору 5254 
 

Дата реєстрації договору 
 

13.08.2020 

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  

 
 
Рубанік Володимир Олександрович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ТЕХНОМОНТАЖ 27" 

 
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 
 

 
Рубанік Володимир Олександрович 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Комп'ютерна програма "Программное обеспечение "Программный 
терминал "NG-CLUB" 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Комп'ютерна програма 

Номер реєстрації договору 5255 
 

Дата реєстрації договору 
 

13.08.2020 
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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  

 
 
Рубанік Володимир Олександрович - Максимчук Ігор Миколайович 

 
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 
 

 
Рубанік Володимир Олександрович 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Комп'ютерна програма "Программное обеспечение "Программный 
терминал "NG-CLUB" 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Комп'ютерна програма 

Номер реєстрації договору 5256 
 

Дата реєстрації договору 
 

13.08.2020 

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  

 
 
Рубанік Володимир Олександрович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "НД ДАТЕКС" 

 
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 
 

 
Бойченко Ганна Федорівна, Харчинська Каріна Олександрівна, 
Шинкарьова Єлизавета Вадимівна, Клєпіков Євген Валерійович, 
Шинкарьов Вадим Валерійович 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Аудіовізуальний твір "Йога после родов с Кариной Харчинской" 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Аудіовізуальний твір 

Номер реєстрації договору 5262 
 

Дата реєстрації договору 
 

13.08.2020 

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  

 
 
Бойченко Ганна Федорівна, Харчинська Каріна Олександрівна, 
Шинкарьова Єлизавета Вадимівна, Клєпіков Євген Валерійович, 
Шинкарьов Вадим Валерійович - Ковальов Максим Анатолійович 

 
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 
 

 
Попов Олександр Миколайович, Костерева Катерина Миколаївна 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Комп'ютерні програми "bpm'online bank customer journey", 
"bpm'online bank sales", "bpm'online customer center", "bpm'online 
field sales", "bpm'online marketing 1000 active contacts", "bpm'online 
marketing campaigns", "bpm'online sales commerce", "bpm'online sales 
enterprise", "bpm'online sales team", "bpm'online service enterprise" 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Комп'ютерна програма 

Номер реєстрації договору 5264 
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Дата реєстрації договору 
 

13.08.2020 

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 "ТЕРРАСОФТ" - 
КРІЕЙТІО ЕМЕА ЛТД (CREATIO EMEA LTD) 

 
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 
 

 
Попов Олександр Миколайович, Костерева Катерина Миколаївна 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Комп'ютерні програми "BPMonline Cargo", "BPMonline 
CRM+Service Desk", "Terrasoft Debt Collection", "BPMonline Outlook 
Connector", "BPMonline OuickBooks Connector", "BPMonline Call 
Manager", "BPMonline Infinity Call Center", "BPMonline Oktell Call 
Centre", "BPMonline CRM" 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Комп'ютерна програма 

Номер реєстрації договору 5265 
 

Дата реєстрації договору 
 

13.08.2020 

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 "ТЕРРАСОФТ" - 
КРІЕЙТІО ЕМЕА ЛТД (CREATIO EMEA LTD) 

 
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 
 

 
Попов Олександр Миколайович, Костерева Катерина Миколаївна 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Комп'ютерні програми "BPMonline Realty Mobile", "BPMonline CRM 
Mobile", "BPMonline FMCG Mobile", "BPMonline CRM Mobile 
Resco", "BPMonline Bank Mobile", "BPMonline Loyalty", "BPMonline 
Telecom", "BPMonline FMCG", "BPMonline Pharma", "BPMonline 
Trainings" 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Комп'ютерна програма 

Номер реєстрації договору 5266 
 

Дата реєстрації договору 
 

13.08.2020 

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 "ТЕРРАСОФТ" - 
КРІЕЙТІО ЕМЕА ЛТД (CREATIO EMEA LTD) 

 
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 
 

 
Попов Олександр Миколайович, Костерева Катерина Миколаївна 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Комп'ютерні програми "Terrasoft XRM Bank", "Terrasoft Sales", 
"Terrasoft Call Center", "Terrasoft CRM", "BPMonline Legal", 
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"BPMonline XRM", "BPMonline Agent Desktop", "BPMonline Service 
Desk", "BPMonline Bank", "BPMonline Realty" 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Комп'ютерна програма 

Номер реєстрації договору 5267 
 

Дата реєстрації договору 
 

13.08.2020 

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 "ТЕРРАСОФТ" - 
КРІЕЙТІО ЕМЕА ЛТД (CREATIO EMEA LTD) 

 
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 
 

 
Гавриш Ірина Володимирівна, Щербакова Олена Олександрівна, 
Фесенко Олена Миколаївна 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Складений твір "Набір зошитів на друкованій основі для вчителів та 
учнів з предмету "Навчаємося разом" (Studing together) на 
англійській мові" 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір науково-практичного характеру, 
складений твір 

Номер реєстрації договору 5268 
 

Дата реєстрації договору 
 

13.08.2020 

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 "НАЦІОНАЛЬНИЙ 
ІНТЕЛЕКТ" - Гавриш Ірина Володимирівна 

 
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 
 

 
Гавриш Ірина Володимирівна, Щербакова Олена Олександрівна, 
Орищенко Марина Олександрівна, Фесенко Олена Миколаївна 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Складений твір "Набір зошитів на друкованій основі для вчителів та 
учнів з предмету "Language Arts" на англійській мові" 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір науково-практичного характеру, 
складений твір 

Номер реєстрації договору 5269 
 

Дата реєстрації договору 
 

13.08.2020 

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 "НАЦІОНАЛЬНИЙ 
ІНТЕЛЕКТ" - Гавриш Ірина Володимирівна 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 
 

 
Гавриш Ірина Володимирівна, Щербакова Олена Олександрівна, 
Орищенко Марина Олександрівна 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Складений твір "Набір зошитів на друкованій основі для вчителів та 
учнів з предмету "Science" на англійській мові частина 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9" 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Літературний письмовий твір науково-практичного характеру, 
складений твір 

Номер реєстрації договору 5270 
 

Дата реєстрації договору 
 

13.08.2020 

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 "НАЦІОНАЛЬНИЙ 
ІНТЕЛЕКТ" - Гавриш Ірина Володимирівна 

 
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 
 

 
Максимчук Ігор Миколайович 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Комп'ютерна програма "Программное обеспечение "Система 
управления взаимоотношениями с клиентами "NG-CLUB CRM" 
("NG-CLUB", "eNGine CRM", модули "Payment System", "Loyalty 
System", "Coupon System", "WEB Processing System", Топливное 
приложение "Система управления АЗС")" 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Комп'ютерна програма 

Номер реєстрації договору 5355 
 

Дата реєстрації договору 
 

17.08.2020 

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  

 
 
Максимчук Ігор Миколайович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ТЕХМОНТАЖ 27" 

 
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 
 

 
Карелін Вячеслав Леонідович 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Комп'ютерна програма "Программное обеспечение "Система 
обработки запросов и транзакций "ES-Gate" (Сервер "ES-Gate", 
Система "ES-Gate", Шлюз обработки запросов, Программное 
обеспечение «Transaction Gate", веб службы "ES-Gate", "Engine 
Gate", API "ES-Gate", АПИ "ES-Gate" 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Комп'ютерна програма, складений твір 

Номер реєстрації договору 5484 
 

Дата реєстрації договору 
 

31.08.2020 

Вид договору Договір про передачу невиключного права на використання твору 
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Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 
особи (осіб), сторін договору  

 
 
Карелін Вячеслав Леонідович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "НД ДАТЕКС" 

 
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 
 

 
Прощенко Сергій Олександрович 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Збірка творів "Drawings and art and graphic displays of backgrounds, 
banners, logos, payment tables and game symbols for the computer game 
"Wolf Reels"/"Малюнки та зображення для комп'ютерної гри "Wolf 
Reels" 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Складений твір, твір образотворчого мистецтва 

Номер реєстрації договору 5485 
 

Дата реєстрації договору 
 

31.08.2020 

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  

 
 
Прощенко Сергій Олександрович - "Ей1 Девелопмент ЛЛС" (А1 
Development LLC) 

 
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 
 

 
Прощенко Сергій Олександрович 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Збірка творів "Drawings and art and graphic displays of backgrounds, 
banners, logos, payment tables and game symbols for the computer game 
"Jungle 2"/"Малюнки та зображення для комп'ютерної гри "Jungle 2" 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Складений твір, твір образотворчого мистецтва 

Номер реєстрації договору 5486 
 

Дата реєстрації договору 
 

31.08.2020 

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  

 
 
Прощенко Сергій Олександрович - "Ей1 Девелопмент ЛЛС" (А1 
Development LLC) 

 
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 
 

 
Прощенко Сергій Олександрович 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Збірка творів "Drawings and art and graphic displays of backgrounds, 
banners, logos, payment tables and game symbols for the computer game 
"Diamond Shot"/"Малюнки та зображення для комп'ютерної гри 
"Diamond Shot" 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Складений твір, твір образотворчого мистецтва 

Номер реєстрації договору 5487 
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Дата реєстрації договору 
 

31.08.2020 

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  

 
 
Прощенко Сергій Олександрович - "Ей1 Девелопмент ЛЛС" (А1 
Development LLC) 

 
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 
 

 
Прощенко Сергій Олександрович 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Збірка творів "Drawings and art and graphic displays of backgrounds, 
banners, logos, payment tables and game symbols for the computer game 
"Wild Buffalo"/"Малюнки та зображення для комп'ютерної гри 
"Wild Buffalo" 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Складений твір, твір образотворчого мистецтва 

Номер реєстрації договору 5488 
 

Дата реєстрації договору 
 

31.08.2020 

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  

 
 
Прощенко Сергій Олександрович - "Ей1 Девелопмент ЛЛС" (А1 
Development LLC) 

 
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 
 

 
Бєлан Сєргєй Вітальєвіч, Бравов Євгеній Валєрьєвіч 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 
Комп'ютерна програма "WIKIUM" 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 
Комп'ютерна програма 

Номер реєстрації договору 5508 
 

Дата реєстрації договору 
 

31.08.2020 

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  

 
 
Бєлан Сєргєй Вітальєвіч, Бравов Євгеній Валєрьєвіч - Товариство з 
обмеженою відповідальністю "Вікіум" 

 
 

 
 
 
 



ПОКАЖЧИКИ 
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Нумераційний покажчик свідоцтв про реєстрацію авторського права  
на твір за об'єктами авторського права 

 

Об'єкт авторського права  Аудіовізуальний твір 

Номер свідоцтва 98605, 98665, 98809 

 

Об'єкт авторського права  База даних 

Номер свідоцтва 98770, 99030, 99031, 99032, 99033, 99034, 99217 

 

Об'єкт авторського права  Ескіз 

Номер свідоцтва 98519 

 

Об'єкт авторського права  Збірник творів 

Номер свідоцтва 98995 

 

Об'єкт авторського права  Ілюстрація 

Номер свідоцтва 98365, 98370, 98375, 98409, 98452, 98460, 98463, 98523, 98524, 98537, 98694, 
98696, 98697, 98698, 98853, 98862, 98864, 98865, 98866, 98878, 98905, 98906, 
98962, 99029, 99079, 99157, 99173, 99221, 99238, 99239, 99247, 99260, 99285, 
99341 

 

Об'єкт авторського права  Комп'ютерна програма 

Номер свідоцтва 98381, 98382, 98384, 98388, 98400, 98401, 98408, 98443, 98449, 98450, 98451, 
98454, 98464, 98466, 98484, 98485, 98493, 98501, 98520, 98522, 98526, 98533, 
98571, 98583, 98584, 98597, 98598, 98601, 98637, 98639, 98644, 98666, 98671, 
98672, 98673, 98682, 98684, 98686, 98687, 98690, 98691, 98706, 98716, 98745, 
98764, 98765, 98766, 98767, 98768, 98769, 98776, 98777, 98798, 98822, 98823, 
98824, 98844, 98877, 98881, 98889, 98910, 98933, 98944, 98947, 98954, 98978, 
98979, 98980, 99017, 99018, 99020, 99078, 99082, 99083, 99085, 99093, 99112, 
99113, 99131, 99133, 99158, 99160, 99161, 99177, 99178, 99186, 99203, 99217, 
99230, 99237, 99257, 99258, 99294, 99298, 99325, 99326, 99327, 99339, 99340, 
99357, 99358, 99360 

 

Об'єкт авторського права  Креслення 

Номер свідоцтва 98685, 98995 
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Об'єкт авторського права  Літературний письмовий твір 

Номер свідоцтва 98364, 98416, 98429, 98430, 98431, 98453, 98467, 98472, 98473, 98486, 98492, 
98516, 98517, 98521, 98524, 98534, 98541, 98542, 98556, 98557, 98606, 98607, 
98608, 98609, 98610, 98611, 98612, 98613, 98615, 98638, 98647, 98661, 98668, 
98683, 98700, 98726, 98727, 98729, 98744, 98789, 98797, 98810, 98828, 98829, 
98831, 98856, 98862, 98878, 98896, 98898, 98905, 98906, 98909, 98912, 98913, 
98914, 98915, 98916, 98917, 98922, 98923, 98927, 98929, 98952, 98974, 98976, 
98977, 98986, 98988, 98997, 99019, 99022, 99024, 99025, 99026, 99028, 99029, 
99037, 99038, 99039, 99040, 99041, 99042, 99043, 99051, 99052, 99077, 99080, 
99094, 99110, 99111, 99130, 99138, 99139, 99141, 99142, 99143, 99144, 99145, 
99147, 99156, 99165, 99182, 99184, 99206, 99207, 99208, 99209, 99211, 99221, 
99239, 99247, 99260, 99267, 99278, 99279, 99285, 99293, 99295, 99304, 99306, 
99309, 99324, 99330, 99335, 99341, 99361 

 

Об'єкт авторського права  Літературний письмовий твір (поезія) 

Номер свідоцтва 98397, 98452, 98560, 98561, 98562, 98575, 98659, 98674, 98679, 98680, 98681, 
98782, 98857, 98858, 98867, 99155, 99167, 99292 

 

Об'єкт авторського права  Літературний письмовий твір белетристичного характеру 

Номер свідоцтва 98392, 98880, 98925, 98926, 99234 

 

Об'єкт авторського права  Літературний письмовий твір навчального характеру 

Номер свідоцтва 

 

98365, 98404, 98405, 98406, 98417, 98418, 98470, 98543, 98792, 98800, 98812, 
98815, 98827, 98939, 98948, 98949, 98950, 98953, 99045, 99046, 99047, 99048, 
99049, 99050, 99059, 99065, 99066, 99072, 99073, 99081, 99125, 99146, 99162, 
99164, 99183, 99215, 99216, 99218, 99225, 99323, 99329, 99338 

 

Об'єкт авторського права  Літературний письмовий твір наукового характеру 

Номер свідоцтва 98361, 98362, 98365, 98366, 98370, 98372, 98373, 98374, 98376, 98377, 98378, 
98379, 98383, 98386, 98389, 98390, 98407, 98409, 98410, 98411, 98412, 98413, 
98414, 98415, 98432, 98433, 98434, 98435, 98436, 98445, 98446, 98447, 98448, 
98457, 98458, 98459, 98460, 98463, 98469, 98471, 98474, 98475, 98476, 98477, 
98478, 98479, 98480, 98481, 98482, 98483, 98487, 98488, 98490, 98494, 98495, 
98496, 98497, 98498, 98499, 98500, 98502, 98504, 98505, 98506, 98507, 98508, 
98509, 98510, 98511, 98512, 98513, 98514, 98523, 98527, 98528, 98529, 98530, 
98531, 98532, 98535, 98536, 98540, 98545, 98546, 98547, 98548, 98549, 98550, 
98551, 98552, 98553, 98554, 98555, 98559, 98563, 98564, 98565, 98566, 98567, 
98568, 98569, 98570, 98573, 98574, 98577, 98578, 98579, 98585, 98587, 98588, 
98589, 98590, 98592, 98593, 98594, 98595, 98596, 98602, 98603, 98604, 98623, 
98624, 98625, 98626, 98627, 98633, 98635, 98636, 98642, 98643, 98646, 98648, 
98649, 98654, 98655, 98657, 98658, 98678, 98688, 98689, 98693, 98694, 98695, 
98696, 98697, 98698, 98699, 98703, 98704, 98705, 98713, 98715, 98730, 98731, 
98732, 98733, 98734, 98735, 98736, 98737, 98738, 98739, 98740, 98741, 98742, 
98743, 98746, 98747, 98748, 98749, 98750, 98751, 98752, 98753, 98754, 98755, 
98756, 98757, 98758, 98759, 98760, 98761, 98762, 98763, 98771, 98772, 98773, 
98774, 98778, 98779, 98780, 98781, 98787, 98788, 98791, 98792, 98793, 98799, 
98801, 98802, 98803, 98804, 98805, 98806, 98807, 98808, 98810, 98813, 98814, 
98816, 98818, 98819, 98820, 98821, 98825, 98832, 98841, 98842, 98843, 98849, 
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98850, 98855, 98863, 98864, 98865, 98866, 98868, 98872, 98873, 98874, 98879, 
98882, 98885, 98887, 98888, 98890, 98891, 98892, 98894, 98895, 98897, 98899, 
98900, 98901, 98902, 98903, 98908, 98911, 98918, 98919, 98921, 98934, 98935, 
98936, 98937, 98938, 98940, 98941, 98942, 98943, 98946, 98948, 98949, 98950, 
98960, 98961, 98962, 98973, 98975, 98982, 98983, 98984, 98985, 98989, 98990, 
98991, 98992, 98993, 98994, 98998, 98999, 99000, 99001, 99002, 99003, 99004, 
99005, 99006, 99007, 99008, 99009, 99010, 99011, 99012, 99013, 99014, 99053, 
99054, 99055, 99056, 99057, 99058, 99079, 99084, 99087, 99088, 99089, 99090, 
99091, 99092, 99095, 99096, 99097, 99098, 99099, 99100, 99101, 99102, 99103, 
99105, 99106, 99119, 99120, 99123, 99124, 99140, 99148, 99149, 99150, 99153, 
99157, 99159, 99166, 99172, 99174, 99175, 99179, 99180, 99181, 99187, 99188, 
99189, 99190, 99192, 99193, 99194, 99210, 99213, 99214, 99226, 99227, 99228, 
99229, 99232, 99233, 99242, 99243, 99244, 99245, 99248, 99249, 99251, 99252, 
99253, 99254, 99255, 99259, 99261, 99262, 99270, 99271, 99272, 99277, 99281, 
99282, 99283, 99286, 99290, 99299, 99300, 99301, 99303, 99305, 99307, 99308, 
99310, 99317, 99318, 99319, 99320, 99321, 99322, 99328, 99329, 99331, 99332, 
99333, 99334, 99336, 99337, 99347, 99348, 99349, 99350, 99351, 99352, 99353, 
99354, 99363 

 

Об'єкт авторського права  Літературний письмовий твір науково-освітнього характеру 

Номер свідоцтва 99035 

 

Об'єкт авторського права  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 

Номер свідоцтва 98455, 98456, 98465, 98468, 98537, 98538, 98651, 98652, 98662, 98663, 98675, 
98676, 98677, 98775, 98860, 98861, 98970, 98971, 98972, 99021, 99036, 99104, 
99109, 99117, 99118, 99169, 99170, 99171 

 

Об'єкт авторського права  Літературний письмовий твір науково-прикладного характеру 

Номер свідоцтва 99173 

 

Об'єкт авторського права  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру 

Номер свідоцтва 99185, 99238 

 

Об'єкт авторського права  Літературний письмовий твір практичного характеру 

Номер свідоцтва 98664, 98728, 99108, 99168 

 

Об'єкт авторського права  Літературний письмовий твір публіцистичного характеру 

Номер свідоцтва 98586, 99163 

 

Об'єкт авторського права  Літературний письмовий твір технічного характеру 

Номер свідоцтва 98375, 99316 
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Об'єкт авторського права  Літературний письмовий твір, створений для кіно 

Номер свідоцтва 98363, 98462, 98539, 98572, 98581, 98582, 98632, 98724, 98838, 98839, 98920, 
98987, 99027, 99222, 99223, 99224, 99250, 99344, 99345, 99346, 99356 

 

Об'єкт авторського права  Літературний письмовий твір, створений для телебачення 

Номер свідоцтва 98722, 98723, 98725, 98794, 98795, 98796, 99355 

 

Об'єкт авторського права  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру 

Номер свідоцтва 98653, 98783, 98784, 98785, 98786, 98853, 98963, 98964 

 

Об'єкт авторського права  Літературний письмовий твір художньо-публіцистичного характеру 

Номер свідоцтва 98869 

 

Об'єкт авторського права  Музичний твір без тексту 

Номер свідоцтва 98369, 98385, 98419, 98425, 98426, 98427, 98544, 98576, 98580, 98640, 98641, 
98826, 98846, 98847, 98848, 98875, 98883, 99152, 99236, 99264, 99265, 99266 

 

Об'єкт авторського права  Музичний твір з текстом 

Номер свідоцтва 98369, 98387, 98394, 98395, 98396, 98402, 98403, 98420, 98421, 98422, 98423, 
98424, 98428, 98437, 98438, 98439, 98440, 98441, 98442, 98444, 98461, 98489, 
98503, 98518, 98525, 98558, 98599, 98634, 98650, 98659, 98669, 98670, 98701, 
98707, 98708, 98709, 98710, 98711, 98717, 98718, 98719, 98720, 98721, 98840, 
98876, 98893, 98904, 98907, 98928, 98930, 98931, 98945, 98981, 99044, 99060, 
99086, 99114, 99115, 99121, 99122, 99129, 99132, 99151, 99154, 99182, 99204, 
99205, 99212, 99231, 99240, 99241, 99246, 99263, 99268, 99280, 99284, 99288, 
99291, 99311, 99312, 99313, 99314, 99315 

 

Об'єкт авторського права  Постановка твору, створеного для сценічного показу 

Номер свідоцтва 98645 

 

Об'єкт авторського права  Похідний твір 

Номер свідоцтва 98454, 98516, 98600, 98623, 98624, 98625, 98626, 98634, 98722, 98725, 98729, 
98798, 98846, 98847, 98848, 98857, 98917, 98955, 98956, 98957, 98958, 98959, 
99236 

 

Об'єкт авторського права  Складений твір 

Номер свідоцтва 98369, 98392, 98393, 98397, 98432, 98450, 98451, 98452, 98467, 98519, 98521, 
98600, 98621, 98622, 98634, 98643, 98659, 98662, 98665, 98667, 98674, 98679, 
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98680, 98681, 98700, 98702, 98782, 98790, 98811, 98826, 98831, 98833, 98835, 
98836, 98845, 98853, 98857, 98858, 98870, 98875, 98893, 98904, 98923, 98924, 
98932, 98952, 98974, 98986, 98996, 98997, 99023, 99044, 99060, 99086, 99129, 
99134, 99152, 99155, 99167, 99176, 99182, 99212, 99219, 99220, 99235, 99239, 
99246, 99264, 99265, 99268, 99269, 99273, 99274, 99280, 99284, 99287, 99292, 
99330, 99340, 99342, 99343, 99359, 99362 

 

Об'єкт авторського права  Твір архітектури 

Номер свідоцтва 98817, 98854 

 

Об'єкт авторського права  Твір містобудування 

Номер свідоцтва 99107 

 

Об'єкт авторського права  Твір образотворчого мистецтва 

Номер свідоцтва 98367, 98368, 98371, 98391, 98393, 98398, 98399, 98491, 98591, 98614, 98616, 
98617, 98618, 98619, 98620, 98621, 98622, 98628, 98629, 98630, 98631, 98656, 
98692, 98700, 98702, 98712, 98714, 98790, 98811, 98830, 98833, 98834, 98835, 
98836, 98837, 98859, 98870, 98871, 98886, 98924, 98932, 98951, 98965, 98966, 
98967, 98968, 98969, 98996, 98997, 99015, 99016, 99061, 99062, 99063, 99064, 
99076, 99116, 99127, 99128, 99134, 99135, 99136, 99137, 99191, 99256, 99269, 
99273, 99274, 99275, 99276, 99289, 99296, 99297, 99302, 99359, 99362, 99364 

 

Об'єкт авторського права  Твір, створений для сценічного показу 

Номер свідоцтва 98515, 98660 

 

Об'єкт авторського права  Твір ужиткового мистецтва 

Номер свідоцтва 98851, 98852, 98952, 98974, 99023, 99176, 99195, 99196, 99197, 99198, 99199, 
99200, 99201, 99202, 99342, 99343 

 

Об'єкт авторського права  Фотографічний твір 

Номер свідоцтва 98667, 98884, 99287 
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Іменний покажчик авторів творів 
 

Повне ім'я та/або псевдонім                                   
автора(авторів) творів 

Номер свідоцтва 

ARHIPOVA (псевдонім) 98945 
FAINAKOROLEVA (псевдонім) 98525 
GOLD YOUNGSTER (псевдонім) 98928 
Mak Kan (псевдонім) 98927 
OL'SVOL'D (псевдонім) 98965, 98966, 98967, 98968, 98969, 99061, 99062, 

99063, 99064, 99134, 99135, 99136, 99137 
Saveliev Maksym (псевдонім) 99132 
Shime (псевдонім) 98558 
Абаєв Руслан Валерійович 99076 
Аббасов Гурбаналі Гасан-огли 98664 
Абрамова Людмила Сергіївна 98775 
Аванесова Ніна Едуардівна 98975 
Аврутов Вадим Вікторович 99017, 99018 
Агаджанян Ірина Сосівна 98952 
Азарова Анжеліка Олексіївна 98400, 98401 
Азарова Лариса Євстахіївна 98400, 98401 
Айлікова Ганна Вітольдівна 99107 
Албул Сергій Володимирович 98791 
Александровська Надія Ігорівна 98864, 98866 
Аляров Віталій Вагифович 98461 
Ананьєва Юлія Володимирівна 99354 
Андрейцев Андрій Юрійович 99102, 99103 
Андреюк Наталія Вікторівна 99010 
Андрієнко Валентина Михайлівна 99095, 99096, 99097, 99098 
Андрук Наталія Володимирівна 98812 
Аничин Євгеній Миколайович 98885 
Аністратенко Юлія Ігорівна 98793 
Анонімно 98684, 98685, 98686, 98687, 98688, 99079, 99081 
Антонюк Юлія Сергіївна 99364 
Апалат Анна Павлівна 98596 
Апалат Ганна Павлівна 98567, 98568 
Арешонков Віталій Володимирович 99073 
Артеменко Марина Сергіївна 99222, 99223, 99224 
Артюхова Анна Олександрівна 99205 
Атаманюк Володимир Михайлович 98520 
Афанасьєв Іван Вікторович 98493 
Афонов Роман Петрович 99262 
Ахметов Сергій Альдонгарович 98522 
Бабич Олег Євгенійович 99358 
Бабіля Марина Василівна 99089 
Бабіч Олександр Володимирович 98376 
Багорка Марія Олександрівна 99009 
Багрій Іванна Петрівна 98760 
Баженов Сергій Олександрович 99344, 99345, 99346 
Базелінський Антон Сергійович 98462 
Байбуз Микола Андрійович 98449 
Балан Галина Олександрівна 98960 
Барановський Дмитро Іванович 98770, 99030, 99031, 99032, 99033, 99034 
Барвінок Микола Миколайович 98776, 98777 
Безпалько Ігор Федорович 98369 
Безродна Олена Сергіївна 99259 
Белей Єлизавета Несторівна 98855, 99336 
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Повне ім'я та/або псевдонім                                   
автора(авторів) творів 

Номер свідоцтва 

Бельдій Олександр Васильович 98875 
Березань Олександр Адольфович 98539 
Березенко Ніна Миколаївна 99129 
Бєляєва Людмила Володимирівна 98653 
Бєлянкін Ігор Петрович 98954 
Бичкова Ірина Миколаївна 99203 
Біденко Наталія Василівна 98841, 98842 
Бідун Олександр Миколайович 98799, 98801, 98802, 98803, 98804, 98805, 98806, 

98807, 98808, 98810, 98813, 98814, 98816, 98818, 
98819, 98820, 98821 

Білоус Лілія Борисівна 98663 
Білоус Марія Вікторівна  98545, 98546, 98547, 98548, 98549, 98550, 98551 
Білоус Руслана Миколаївна 98566 
Білявська Олександра Дмитрівна 98526 
Білявський Максим Леонідович 98855, 99335, 99336 
Біндовський Антон Євгенійович 99177 
Блакита Ганна Владиславівна 98361 
Блащук Наталія Іванівна 98793 
Бобонич Сергій Васильович 99256 
Бобровська Анна Сергіївна 98575, 98576 
Богданенко Олександр Борисович 98541, 98542 
Бодня Артем Олександрович 99205 
Бодров Володимир Григорович 99013 
Бойко Вікторія Олександрівна 98635 
Бойко Віта Федорівна 99108 
Бойко Сергій Миколайович 98654, 98655 
Бойко Сергій Тимофійович 98450, 98451 
Бойченко Альона Дмитрівна  98534, 98535, 98536 
Бойчук Мирослав Васильович 98621, 98622 
Бойчук Юлія Володимирівна 98400, 98401 
Болдирєва Людмила Миколаївна 99242, 99243, 99244, 99245 
Болілий Василь Олександрович 99177, 99178, 99237 
Бондар Тетяна Миколаївна 98456 
Бондаренко Максим Олександрович 98410 
Бондаренко Ольга Сергіївна 98604, 98787, 98849, 98850 
Бондаренко Тарас Григорович 99082, 99083 
Бордін В'ячеслав Павлович 98865 
Бордіян Павло Павлович 98865 
Борзенко Володимир Іванович 99055, 99056, 99194 
Боришкевич Ірина Ігорівна 98474, 98475, 98476, 98477, 98478 
Борко Єлизавета Андріївна 99181 
Боровіков Олександр Михайлович 98450, 98451 
Боровок Тарас Іванович 98556, 98557 
Борохвостов Ігор Валерійович 99002, 99003, 99004, 99005, 99153 
Борцевич Павло Святославович 99067, 99068, 99069, 99070, 99074, 99075 
Босий Олександр Валерійович 98865 
Боянжу Юрій Маркович 98502 
Бояринцев Євген Львович 98523 
Бредун Віктор Іванович 98592 
Бреслер Олександр Григорович 99225 
Бриль Сергій Миколайович 98493 
Брисковська Оксана Миколаївна 99065, 99066 
Бруєва Вікторія Анатоліївна 99226, 99270 
Брусільцева Ганна Миколаївна 99319, 99320 
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Повне ім'я та/або псевдонім                                   
автора(авторів) творів 

Номер свідоцтва 

Бублій Ігор Миколайович 98639 
Бужинська Надія Романівна 98536 
Булгаков Руслан Валерійович 98864, 98865, 98866 
Буліч Дмитро Іванович 98799, 98802, 98807, 98813, 98816, 98819, 98821 
Буравльова Марія Темуріївна 98778 
Бурак Марія Василівна 99065, 99066 
Бурбика Михайло Михайлович 98984 
Бурдейна Надія Миколаївна 98865 
Бурдур Олег Миколайович 98865 
Бурлуцька Марія Едуардівна 98523 
Бурляй Аліна Павлівна 98950 
Бурман Олексій Михайлович 98798 
Бурнос Дарина Вадимівна 98634 
Буткевич Олександр Федотович 99085 
Бутов Андрій Володимирович 99294 
Бучко Владислава Ігорівна 98486 
Бушинська Аліна Сергіївна 99093 
Буяк Богдан Богданович 98465 
Вавіна Людмила Сергіївна 99218 
Вакуленко Дмитро Вікторович 98760, 98761 
Вакуленко Людмила Олексіївна 98760, 98761 
Валентинова Альона Валентинівна 99282 
Варава Тетяна Дмитрівна 98408 
Варещенко Володимир Ігорович 98490 
Варіна Ганна Борисівна 98552 
Варшавська Наталя Григорівна 98496, 98497, 98498, 98499 
Василенко Катерина Сергіївна 98812 
Васильєва Марія Олександрівна 98771 
Васильченко Мар'яна Іванівна 99337 
Ваховський Віталій Миколайович 98844 
Вдовенко Наталія Михайлівна 98494, 98495, 98496, 98497, 98498, 98499, 98693, 

98698, 98699 
Вдовиченко Оксана Володимирівна 99182 
ВЕКТОР (псевдонім) 98876 
Великодний Станіслав Сергійович 98460 
Величко Дмитро Олександрович 98628, 98629, 98630, 98631, 98714 
Венгер Олена Олексіївна 99238 
Веремеєнко Владислав Вікторович 99294 
Верещагіна Ганна Валентинівна 99091 
Винников Юрій Леонідович 98592 
Вислоцька Ірина Валеріївна 98717 
Вишневська Людмила Василівна 98432 
Вишневський Віталій В'ячеславович 98944 
Виштак Андрій Олександрович 98363 
Вільберг Айна Зіновіївна 99263 
Вітер Аліса Євгенівна 99114, 99115 
Вітринська Олена Володимирівна 98887 
Власова Наталія Олексіївна 99057, 99058 
Влащенко Наталя Вікторівна 98794, 98795, 98796 
Внукова Наталія Миколаївна 99259 
Водянніков Юрій Якович 99227, 99228, 99229, 99230 
Войтік Тетяна Геннадіївна 98623, 98624, 98625, 98626 
Войтович Людмила Федорівна 98387, 99291 
Волканова Парасковія Юхимівна 98399 
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Повне ім'я та/або псевдонім                                   
автора(авторів) творів 

Номер свідоцтва 

Володимир Лерт (псевдонім) 98632 
Волошина Наталія Петрівна 98998, 98999 
Воробєй Ігор Сергійович 98978, 98980 
Воробйова Ольга Володимирівна 99087 
Вороненко В'ячеслав Ігорович 98657 
Вороненко Дмитро Володимирович 98551 
Вороний Андрій Олексійович 99131 
Воронкова Алла Анатоліївна 98770, 99031, 99034 
Воронкова Валентина Григоріївна 99166 
Воронцова Тетяна Володимирівна 98812, 98815 
Вуйцік Олександр Юрійович 99303 
Вяла Юлія Едуардівна 99102, 99103 
Гавенко Ганна Олександрівна 98511 
Гавриленко Сергій Миколайович 98419, 98426, 98427, 98428 
Гаврилюк Надія Михайлівна 98666 
Гайбура Ольга Олександрівна 98420, 98421, 98422, 98423, 98424 
Гайваненко Альона Олександрівна 99023 
Галаган Володимир Іванович 98469 
Галаджун Зоряна Володимирівна 98379 
Галан Олександр Валентинович 98545, 98546, 98547, 98548, 98551 
Галицький Віталій Вадимович 98493 
Гальона Інеса Іванівна 99040, 99041, 99042 
Гальчінська Валентина Юріївна 98455, 98456 
Гаращенко Лілія Борисівна 98887 
Гарбар Світлана Володимирівна 99125 
Гаронскі Геннадій Раїсович 99184 
Гарчев Сергій Афанасійович 98493 
Геворгян Роланд Григорович 98865 
Гейлик Анастасія Вадимівна 99102, 99103 
Гелич Микола Юрійович 99113 
Герасимчук Наталія Андріївна 98481 
Герасимчук Тимофій Максимович 98544 
Герман Поліна Юріївна 98615 
Геряк Юрій Володимирович 99273 
Гишка Ігор Семенович 98789 
Гладун Володимир Романович 99160, 99161 
Гладь Іван Васильович 98563, 98943, 99187, 99261 
Глінковська-Краузе Беата 99173 
Глов'як Андрій Дмитрович 98385, 99122 
Голинська Олеся Володимирівна 98376 
Голинський Владислав Вячеславович 98376 
Голівець Сергій Васильович 98668 
Голованенко Євгенія Олександрівна 98543 
Головань Артур Вячеславович 98865 
Головань Вячеслав Григорович 98865 
Головенський Володимир Васильович 98654 
Головко Ірина Вікторівна 98862 
Голота Тетяна Вікторівна 99087 
Голуб Марія Олексіївна 99322 
Гончаренко Євген Володимирович 99192 
Гончаров Микита Євгенович 98671 
Гончарук Кирило Юрійович 98947 
Гончарь Маргарита Олександрівна 98534, 98535, 98536 
Гопцій Марина Володимирівна 98523 
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Гопченко Євген Дмитрович 98523 
Гор'єв Сергій Адольфович 98460 
Горбатюк Наталія Аркадіївна 98785 
Горобченко Оксана Анатоліївна 98365 
Горогоцька Наталія Ігорівна 98474, 98475, 98476, 98477, 98478 
Городецький Микола Вадимович 98690, 98691 
Горошко Олександр Анатолійович 98493 
Гостіщева Наталя Олексіївна 98578 
Гранчак Олена Василівна 99089 
Гребенюк Михайло Володимирович 98668 
Гречанюк Оксана Олексіївна 98982, 98985 
Гриб'юк Олена Олександрівна 99088 
Грига Марія Андріївна 99072 
Григор'єва Олеся Володимирівна 98603 
Григораш Денис Анатолійович 99077 
Григорук Ірина Іванівна 98474, 98475, 98476, 98477, 98478 
Гриндей Олена Олегівна 98801, 98803, 98805, 98818 
Гриньов Борис Вікторович 98867 
Гриняк Ольга Олександрівна 98633 
Грицик Андрій Романович 99317 
Грицкевич Роза Лагутіївна 98467 
Грицун Людмила Іллівна 99268 
Грицун Юлія Миколаївна 99264, 99265, 99266, 99268 
Гришко Віктор Володимирович 99242, 99243, 99244, 99245, 99337 
Гришко Наталя Євгеніївна 98939, 98940, 98941 
Грищенко Вікторія Анатоліївна 98694, 98695 
Грітченко Тетяна Яківна 99146 
Грубіян Євген Олександрович 99360 
Грунтюк Олена Юріївна 99221 
Грущенко Олена Анатоліївна 99067, 99068, 99069, 99070, 99074, 99075 
Грянка Олександр Васильович 98798 
Губяк Сергій Васильович 99294 
Гудзь Віктор Васильович 98577 
Гудзь Тетяна Павлівна 98934, 98935, 98936, 98937, 98938 
Гужевська Любов Анатоліївна 99281, 99282, 99283 
Гула Руслан Володимирович 98887 
Гульпа Неля Іванівна 99089 
Гуляк Олег Вікторович 98865 
Гуменюк Ігор Всеволодович 98786 
Гуменюк Ольга Василівна 98786 
Гупалов Максим Вікторович 98808, 98820 
Гура Анна Олександрівна 98636 
Гура Тетяна Віталіївна 98652, 98653 
Гуреїв Олексій Юрійович 98682 
Гурєєва Тетяна Михайлівна 99085 
Гуржій Андрій Миколайович 98418, 98800 
Гуришкін Сергій Борисович 99298 
Гуцан Тетяна Григорівна 98636 
Давиборщ Сергій Леонідович 98436 
Давтян Степан Гургенович 98376 
Даниленко Георгій Миколайович 99290 
Даниленко Тетяна Володимирівна 99027 
Данильчук Лариса Олексіївна 98860, 98861, 99169, 99170, 99171 
Данілова Тетяна Миколаївна 99033 
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Данченко Олена Олександрівна 98825 
Данчук Вячеслав Володимирович 98697 
Дегтярьова Тетяна Олегівна 98543 
Деділова Тетяна Вікторівна 98538 
Делія Оксана Вікторівна 98976 
Деменков Микола Сергійович 98682 
Демчак Катерина Андріївна 98701 
Денис Олена Віталіївна 99281 
Денисенко Олександр Володимирович 98839 
Денищич Тетяна Альбертівна 98902 
Денісенков Сергій Вячеславович 98830 
Дергачев Вячеслав Борисович 98541, 98542 
Дерієнко Андрій Іванович 99334 
Деркач Анатолій Іванович 99317 
Дехтяренко Кирило Миколайович 98865 
Дєдова Людмила Олексіївна 98570 
Джонні Фіст (псевдонім) 98660 
Джораєв Ровшен Ремазанович 99217 
Джус Павлина Петрівна 98570 
Дзиццоєва Яна Василівна 99089 
Димова Ганна Олегівна 98443, 98484, 98485 
Диннік Вікторія Олександрівна 98511 
Дирконос Олена Михайлівна 98785 
Дідаш Марина Володимирівна 99273 
Діденко Євгеній Юрійович 98809 
Дідковська Олена Вікторівна 98916 
Дідух Людмила Валентинівна 99109 
Дмитрієв Ілля Андрійович 99021 
Дмитрієва Оксана Іллівна 99021 
Дмитров Денис Тихоноввич 98682 
Дмітрієва Маріанна Валеріївна 99048 
Днесь Віктор Ігорович 99352 
Довганич Ольга Іванівна 99089 
Довганюк Ігор Борисович 99239 
Докус Ангеліна Олександрівна 98523 
Дончева Тетяна Георгіївна 98722, 98723, 98724, 98725 
Дорожко Ірина Іванівна 99050, 99051, 99052 
Дорошенко Олег Євгенович 98489, 99288 
Драгобецький Володимир В'ячеславович 98413 
Дрінь Данііл Олегович 98515 
Дрозденко Олександра Володимирівна 98416 
Дроздов Дмитро Вікторович 98545, 98546, 98547, 98549, 98551 
Дубровська Тетяна Олексіївна 98919 
Дуднєва Юлія Ернстівна 98771 
Дуліна Оксана Василівна 98376 
Думчиков Михайло Олександрович 98849 
Дурнєв Олексій Сергійович 98519 
Дядченко Ганна Вікторівна 98543 
Дяченко Віра Станіславівна 99015, 99016 
Дячук Олександр Олександрович 99357 
Еррера-Павон Ганна Авраамівна 98880 
Євдокимова Мирослава Володимирівна 99295 
Євстаф'єва Міла Михайлівна 98904 
Євтушенко Марія Михайлівна 99025 
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Єгоркіна Ольга Вікторівна 98998, 98999 
Єгорова Ірина Геннадіївна 98512, 98514, 98569, 98762, 98763 
Єгорова Ольга Олегівна 99263 
Єльчієва Оксана Русланівна 98376 
Ємельянова Тетяна Вікторівна 98970, 98971, 98972, 99118 
Ємець Оксана Ярославівна 98409 
Єпіфанцева Лариса Анатоліївна 99233 
Єрмілова Наталія Василівна 98602 
Єрмолаєва Марина Валентинівна 99000, 99001 
Єрошек Родіон Юрійович 98637 
Єрьоміна Лілія Євгенівна 98879 
Жабєєв Володимир Павлович 98471 
Жабєєв Георгій Володимирович 98471 
Жабєєв Павло Володимирович 98471 
Жабєєва Ірина Анатоліївна 98471 
Жаботинська Наталія Володимирівна 98734, 98738, 98742, 98743, 98749, 98750, 98752, 

98753, 98756, 98757 
Жанна Лтавська (псевдонім) 99086 
Жарікова Людмила Володимирівна 98784 
Жигоренко Ірина Юріївна 99232 
Жинжа Микола Миколайович 98798 
Житар Максим Олегович 98510, 99353, 99354 
Жужа Михайло Михайлович 98470 
Жук Олександр Володимирович 98614 
Жук Ольга Іванівна 98474, 98475, 98476, 98477, 98478 
Журавльов Василь Миколайович 98886 
Журавльова Лариса Станіславівна 99162 
Журавський Костянтин Вікторович 99183 
Журба Володимир Валерійович 99231 
Журба Яніна Олексіївна 99231 
Забурмеха Євгена Михайлівна 98507, 98508 
Загірняк Валентина Євгеніївна 98413 
Загірняк Денис Михайлович 99332 
Загірняк Михайло Васильович 98414 
Заговайлов Дмитро Леонідович 99078 
Заговайлов Леонід Борисович 99078 
Загорецька Олена Михайлівна 99108 
Зайцев Юрій Кузьмич 98792, 99328 
Заклевський Дмитро Євгенович  98668 
Закреницький Анатолій Анатолійович 98436 
Залєток Наталія Валеріївна 99109 
Залізко Василь Дмитрович 98780 
Замікула Костянтин Олександрович 99020 
Замченко Сергій Володимирович 98599 
Запорожченко Максим Володимирович 98713 
Запотоцький Андрій Петрович 99072 
Зацепін Олександр Вікторович 98449 
Зачосова Наталія Володимирівна 99299 
Збруцький Олексій Миколайович 98917 
Зебзєєва Ірина Валеріївна 98890 
Зеленько Олександр Олегович 98636 
Зелінський Дмитро Тарасович 99121, 99122 
Зима Віта Анатоліївна 98632 
Зима Олександр Григорович 99318, 99319, 99320, 99322 
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Зима Ольга Григорівна 99251, 99252, 99253, 99254, 99255 
Зіменс Юлія Вікторівна 98963, 98964 
Зіненко Наталя Володимирівна 98578 
Зінченко Катерина Сергіївна 98988 
Зінченко Ольга Іванівна 98785 
Змитрук Тімур Юрійович 98493 
Знаменська Тетяна Костянтинівна 99087 
Знотіна Даяна 98762 
Золотаревич Ольга Василівна 99107 
Зоценко Микола Леонідович 98592 
Зуб Андрій Іванович 98897, 98899, 98900 
Зуб Іван Ігнатович 98896, 98897, 98898, 98899, 98900 
Зуєв Юрій Володимирович 99158 
Іваницька Наталія Олександрівна 98907 
Іваницький Вадим Володимирович 99112 
Іванищук Світлана Миколаївна 98432 
Іванов Євген Віталійович 98380 
Іванов Іван Анатолійович 98907 
Іванов Станіслав Миколайович 98770, 99030, 99031, 99032, 99033, 99034 
Іванов Тимофій Сергійович 98865 
Іванова Аріадна Вікторівна 98375 
Іванова Лариса Петрівна 98881 
Іванова Марина Сергіївна 98881 
Іванова Тетяна Миколаївна 98539 
Іванченко Михайло Михайлович 99030, 99031 
Іванюк Володимир Олексійович 99272 
Іванюк Ольга Володимирівна 99272 
Іващенко Світлана Вікторівна 98523 
Івіцький Ігор Ігорович 98678 
Ігнатенко Віктор Степанович 98801, 98803, 98806, 98807, 98816, 98818, 98819, 

98821 
Ієвлєв Олексій Андрійович 98833, 99274 
Ізмайлов Ярослав Олексійович 98512, 98514, 98569, 98762, 98763 
Іконнікова Іріна 98782 
Ільченко Тетяна Володимирівна 98461 
Індукаєв В'ячеслав Олександрович 98979 
Ісаєв Сергій Сергійович 98493 
Ісаєва Інна Миколаївна 98573 
Ісаєнко Світлана Володимирівна 99029 
Іщенко Світлана Вікторівна 98939, 98940, 98941, 98942 
Іщенко Тетяна Борисівна 98536 
Кабачинська Світлана Іллівна 98856 
Казарян Едмон Манвелович 98402, 98403, 98981 
Казюк Софія Володимирівна 99167 
Калашник Павло Євгенович 98706 
Калганов Михайло Андрійович 99154 
Каленська Галина Юріївна 98435 
Калініченко В'ячеслав Анатолійович 98835, 98836, 98837 
Калінчик Василь Прокопович 98778, 98779 
Калінчик Віталій Васильович 98779 
Калінчик Ірина Василівна 98778, 98779 
Калмиков Володимир Григорович 98944 
Каменська Ніна Петрівна 99037, 99038, 99039 
Камінський Сергій Валентинович 98962 
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Канцедал Наталія Анатоліївна 98527, 98528, 98529, 98531, 98532 
Канюра Олександр Андрійович 98841, 98842 
Капінус Сергій Васильович 98775 
Капітаненко Наталія Петрівна 99166 
Кара Сергій Віталійович 98799, 98801, 98802, 98803, 98804, 98805, 98806, 

98807, 98808, 98810, 98813, 98814, 98816, 98818, 
98819, 98820, 98821 

Карабін Марія Ігорівна 98692 
Карафетов Володимир Олександрович 98437, 98438, 98439, 98440, 98441, 98442 
Карвасовська  Олена Володимирівна 98577 
Карінцева Олександра Іванівна 98657 
Карпенко Лідія Миколаївна 98490 
Карпова Дарія Євгенівна 99307, 99308 
Касаткін Руслан Анатолійович 98933 
Касьяненко Любов Михайлівна 98793 
Каштан Сергій Миколайович 98895 
Кашута В'ячеслав Євгенович 98732, 98733, 98736, 98737, 98739, 98742, 98751, 

98753 
Кирчата Ірина Миколаївна 98677 
Кислиця Світлана Григорівна 98602 
Кібкало Дмитро Вікторович 98770, 99030, 99031 
Кізуб Лілія Анатоліївна 98944 
Кім Павло Андрійович 99191 
Кіпчук Руслана Валентинівна 98493 
Кіреєв Ігор Володимирович 98730, 98731, 98732, 98733, 98734, 98735, 98736, 

98737, 98738, 98739, 98740, 98741, 98742, 98743, 
98746, 98747, 98748, 98749, 98750, 98751, 98752, 
98753, 98754, 98755, 98756, 98757, 98758, 98759 

Кісілюк Олександр Миколайович 98865 
Кіхтенко Світлана Сергіївна 98868 
Кічук Наталія Сергіївна 98523 
Кіянюк Олександр Іванович 98563, 98943, 99187, 99261 
Клапчук Василь Васильович 98760 
Клецька Тетяна Сергіївна 99102, 99103 
Клещевніков Андрій Миколайович 98436 
Климентьєв Вадим Георгійович 98407, 99277 
Кліндухова Валентина Миколаївна 99102, 99103 
Князєв Сергій Миколайович 99065, 99066 
Кобаса Олександр Дмитрович 99347 
Кобець Дмитро Андрійович 98881 
Кобець Дмитро Леонтійович 98507, 98508 
Кобзар Катерина Миколаївна 98829 
Кобушко Ігор Миколайович 98389 
Кобушко Яна Володимирівна 98389 
Ковалевська Інна В'ячеславівна 99181 
Коваленко Анна Володимирівна 99173 
Коваленко Василь Олександрович 98500 
Коваленко Олександр Валерійович 98367, 98368 
Коваль Богдан Анатолійович 98665 
Коваль Крістіна Павлівна 98565 
Коваль Леонід Андрійович 99163 
Коваль Михайло Володимирович 98797 
Ковальчук Володимир Володимирович 98460 
Ковальчук Костянтин Федорович 98505, 98506 
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Ковальчук Олексій Володимирович 98865 
Ковальчук Світлана Володимирівна 98507, 98508, 98509 
Ковтанюк Тетяна Миколаївна 99109 
Ковтун Владислав Юрійович 98449 
Ковтун Світлана Юріївна 98449, 98450, 98451 
Ковцур Катерина Григорівна 98537 
Когут Ірина Олександрівна 99192, 99193 
Кожокар Богдан Аурелович 99212 
Козаченко Ганна Володимирівна 99067, 99068, 99069, 99070, 99074, 99075 
Козенков Дмитро Євгенійович 98505, 98506 
Козирь Анна Анатоліївна 98840 
Козлов Тимур Сергійович 99302 
Козлова Олена Іванівна 99340 
Колесник Тетяна Василівна 98715 
Колесникова Ніна Федорівна 99340 
Колодка Андрій Валентинович 98668 
Коломієць Наталія Андріївна 98993 
Коломієць Олександр Петрович 98799, 98801, 98802, 98803, 98804, 98805, 98806, 

98807, 98808, 98810, 98813, 98814, 98816, 98818, 
98819, 98820, 98821 

Колпакова Юлія В'чеславівна 98559 
Коляда Наталія Миколаївна 98895 
Комаров Володимир Олександрович 98901, 99006, 99172 
Комаровський Олексій Валентинович 98462 
Комеліна Ольга Володимирівна 98554 
Комят Ірина Сергіївна 99089 
Конвісар Микола Григорович 98809 
Кондратьєв Дмитро Вадимович 98501 
Кондратюк Василь Михайлович 99339 
Конін Валерій Вікторович 99339 
Коноваленко Олександр Дмитрович 98413 
Кононенко Максим Миколайович 98464 
Коньок Ольга Петрівна 98543 
Копча Василь Степанович 98666 
Коренчук Олександр Степанович 98436 
Корман Ірина Іванівна 99140, 99141 
Коробова Наталія Миколаївна 98495 
Корогод Наталія Петрівна 99059, 99323 
Короленко Ольга Іванівна 98659 
Коротєєв Микола Анатолійович 99141 
Корсун Юрій Михайлович 98819 
Корчевський Дмитро Олександрович 99289 
Косенко Юрій Миколайович 99215 
Косинська Наталія Анатоліївна 98415 
Костишен Сергій Анатолійович 99204 
Кострикін Олексій Олександрович 98834 
Косюк Тетяна Володимирівна 99330 
Котикова Олена Іванівна 98365 
Котляр Володимир Васильович 98882 
Котлярова Ангеліна Вікторівна 99057 
Котова Ліна Миколаївна 98579 
Кофанов Андрій Віталійович 99073 
Коцюба Ігор Миколайович 99275, 99276 
Кочетова Тетяна Іванівна 99057, 99058 
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Кошель Олексій Олександрович 98799, 98802, 98807, 98813, 98816, 98819, 98821 
Кошинець Маріанна Ігорівна 99067, 99068, 99069, 99070, 99074, 99075 
Кравець Ніна Павлівна 99046, 99048 
Кравченко Анатолій Григорович 98700 
Кравченко Вікторія Анатоліївна 98700 
Кравченко Галина Борисівна 98700 
Кравченко Євгеній Олександрович 98883 
Кравченко Леся Василівна 98894 
Кравченко Оксана Олексіївна 98895, 99300, 99301 
Кравченко Сергій Михайлович 98745 
Кравченя Ірина Миколаївна 98919, 98921 
Кравчук Олег Іванович 98865 
Кретов Андрій Іванович 98606, 98607, 98608, 98609, 98610, 98611, 98612, 

98613, 98638, 98648, 98649, 99110, 99111, 99247, 
99248, 99249 

Кривда Олена Віталіївна 98690 
Кривоносова Ольга Миколаївна 98878 
Криворучко Наталя Володимирівна 98584 
Кривохат Олег Вікторович 99347 
Крижановська Оксана Василівна 98964 
Крижановський Віталій Миколайович 98491 
Крижна Валентина Володимирівна 99073 
Крикавський Євген Васильович 98372 
Крикун Віктор Борисович 99278, 99279 
Крилова Ірина Георгіївна 98365 
Крихівська Наталія Олегівна 99008, 99165 
Круглик Оксана Петрівна 99219 
Крупич Степан Олегович 99352 
Крупник Андрій Семенович 98376 
Крутоголова Олена Вікторівна 98832 
Крюков Микола Миколайович 99102, 99103 
Ксенія Заставська (псевдонім) 98925, 98926 
Кубатко Олександр Васильович 98657 
Кубатко Олександра Вікторівна 98657 
Кудринецький Ростислав Борисович 99352 
Кудрявцева Наталія Анатоліївна 98487 
Кузнецова Юлія Ігорівна 99124 
Кузнєцов Сергей Іванович 99238 
Кузнєцова  Тетяна Валентинівна 99168 
Кузнєцова Олександра Володимирівна 98811 
Кузнєцова Тетяна Валентинівна 98667 
Кулинич Андрій Юрійович 98823 
Куліш Анатолій Миколайович 98983 
Кульбіда Світлана Вікторівна 99049 
Кулявцев Сергій Вікторович 99324 
Купріненко Олександр Миколайович 98905 
Купчишина Ольга Анатоліївна 98365 
Курносенко Лариса Володимирівна 98404, 98405, 98406 
Кутакова Оксана Володимирівна 98760, 98761 
Кутіков Дамір Олександрович 98587, 98588, 98589, 98590 
Кутіков Олександр Євгенович 98588, 98589, 98590, 98955, 98956, 98957, 98958, 

98959 
Куценко Іван Віталійович 99178 
Куценко Олександр Вікторович 99339 
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Куценко Сергій Юрійович 98994 
Кучевський Юрій Андрійович 98382 
Кучер Євгеній Вікторович 98493 
Кучерява Мар'я Василівна 98647 
Кучерявенко Ігор В'ячеславович 98809 
Кучма Наталія Володимирівна 99026 
Кучменко Святослав Володимирович 99072 
Кущенко Лілія Вікторівна 98523 
Лаврентьєва Ірина Вікторівна 98812, 98815 
Лавріненко Юліан Володимирович 98460 
Лазарева Ксенія Андріївна 98718, 98719, 98720, 98721 
Лазаренко Вероніка Юріївна 99232 
Лазня Олексій Олексійович 98524 
Лапузіна Олена Миколаївна 99286 
Ларкін Наталія Володимирівна 98869 
Ларцева Ірина Ігорівна 98592 
Ларченко Оксана Валеріївна 98443, 98484, 98485 
Лахтарін Іван Анатолійович 99294 
Лебідь Ірина Георгіївна 98919, 98921 
Левківський Віталій Леонідович 99304 
Левтеров Андрій Іванович 98770, 99030, 99031, 99032, 99033, 99034 
Левченко Зоя Михайлівна 99000, 99001 
Левченко Наталія Володимирівна 99300 
Левченко Олена Сергіївна 98775 
Лелюк Ольга Юріївна 98828 
Лемішенко Вероніка Юріївна 98853 
Лендєл Діана Іванівна 99089 
Летуновська Наталія Євгенівна 99119, 99120 
Лєгєза Наталія Іванівна 98364 
Лизенко Олег Олегович 98817 
Лисенко Олександра Юріївна 99213, 99214 
Литвиненко Юрій Миколайович 99092 
Литвинова Оксана Аркадіївна 99340 
Литовченко Олена Юріївна 99348, 99349, 99350, 99351 
Літвінов Дмитро Олександрович 98571, 98671 
Літовченко Петро Іванович 98881 
Ліфер Тетяна Миколаївна 98909 
Ліцман Андрій Миколайович 98809, 99186 
Лобай Роман Романович 99273 
Лобода Олена Миколаївна 98443, 98484, 98485 
Ловінська Людмила Геннадіївна 98647 
Ломакіна Надія Петрівна 98784 
Лоюк Оксана Вікторівна 99146 
Лужанська Наталія Олександрівна 98918, 98921 
Лузан Олена Панасівна 99285 
Лукіч Маргарита Анатоліївна 98920 
Луковка Петро Володимирович 98886 
Лунгол Ольга Миколаївна 99177, 99178, 99237 
Лунячек Вадим Едуардович 98374 
Лупанов Олександр Валерійович 98924 
Лупой Людмила Володимирівна 99364 
Луханін Володимир Володимирович 98865 
Луцько Катерина Василівна 99219 
Луцюк Валерій Іванович 98417 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 60, 2020 
 

467 

Повне ім'я та/або псевдонім                                   
автора(авторів) творів 

Номер свідоцтва 

Любарець Олена Віталіївна 99216 
Ляшенко Віктор Павлович 99334 
Ляшенко Ганна Павлівна 99011 
Ляшко Ольга Вікторівна 99102, 99103 
Мажуга Єгор Олександрович 99204, 99205 
Мазніченко Юлія Францівна 98785 
Майборода Юлія Миколаївна 98809 
Макаренко Андрій Петрович 99321 
Макеєва Олена Геннадіївна 99227, 99228, 99229, 99230 
Макеєнкова Ратха Рахманкулівна 98627 
Макоткін Сергій Володимирович 98716 
Максименко Олена Андріївна 98831 
Максимилюк Олександр Валерійович 98575 
Максимова Ірина Іванівна 98762 
Максимова Ольга Павлівна 98567, 98568, 98594, 98595, 98596 
Маланчук Владислав Олександрович 98407, 99277 
Малий Владислав Анатолійович 99341 
Малинка Петро Олексійович 99247 
Малихіна Олена Євгеніївна 99050, 99051 
Малишкін Олексій Вікторович 98864, 98865 
Малишко Ілля Васильович 98799, 98801, 98802, 98803, 98806, 98807, 98808, 

98813, 98816, 98818, 98819, 98820, 98821 
Малюта Олександр Миколайович 98383 
Манзій Олена Павлівна 99141 
Манойло Олександр Григорович 98865 
Маракушин Дмитро Ігорович 98573 
Маринич Вікторія Леонідівна 99192, 99193 
Марін Володимир Миколайович 98518 
Марков Артем Ігоревич 98661, 98662 
Марков Ігор Семенович 98661, 98662 
Марташевський Юрій Юрійович 98987 
Марусіч Андрій Васильович 98669 
Марута Наталія Олександрівна 98434, 98435 
Марчук Галина Вікторівна 99304 
Маслак Марія Володимирівна 98941 
Маслак Ольга Іванівна 98939, 98940, 98941 
Маслій Олег Миколайович 98865 
Матвєєв Сергій Федорович 99192 
Матвієнко Микита Олегович 98388 
Матей Христина Йосипівна 99089 
Матузко Борис Павлович 98905, 98906 
Махровська Наталя Анатоліївна 98713 
Мацишин Віктор Сергійович 98827 
Мацієвська Наталія Костянтинівна 98534, 98535 
Медведєв Віталій Володимирович 99104 
Меліхова Тетяна Олегівна 99321 
Мельник Альона Олександрівна 98842, 98843 
Мельник Ірина Олегівна 98365, 98366 
Мельник Леонід Григорович 98657 
Мельниченко Олександр Анатолійович 98573 
Мельничук Ганна Сергіївна 99014 
Мельніченко Володимир Володимирович 99116, 99296 
Меньшова Ольга Віталіївна 99130 
Меньщіков Сергій Сергійович 98716 
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Мерчанський Володимир Вікторович 99034 
Метеленко Наталія Георгіївна 99166 
Метеленко Наталя Георгіївна 99189 
Мещанінов Сергій Кармінович 98418, 98800 
Минчинська Ірина Василівна 99010, 99011, 99012, 99013, 99014 
Мирза Катерина Леонідівна 98523 
Мислюк Андрій Сергійович 98877 
Михайлуца Катерина Андріївна 99152 
Михальчишина Лариса Гаврилівна 98499, 98699 
Мишанич Алла Володимирівна 99089 
Мишкова Ірина Валеріївна 99210 
Мідик Світлана Вікторівна 98697 
Міндруль-Гавенко Ольга Василівна 98953 
Міняйленко Інна Валентинівна 98603 
Міронова Юлія Володимирівна 98400, 98401 
Міщенко Володимир Акімович 99057 
Міщенко Дмитро Анатолійович 98445, 98446, 98447, 98448 
Міщенко Людмила Олександрівна 98445, 98446, 98447, 98448 
Міщенко Марина Сергіївна 99300, 99301 
Міщенко Олена Володимирівна 99238 
Мовчан Катерина Миколаївна 99089 
Молоченко Інна Анатоліївна 98895 
Молочко Володимир Анатолійович 99131 
Молочко Олеся Анатоліївна 99131 
Момот Тетяна Валеріївна 98788 
Монастирний Максим Павлович 98745 
Монастирський Олег Васильович 98597, 98598 
Морозова Ірина Володимирівна 98513 
Москаленко Марина Володимирівна 99123, 99124 
Москаленко Олександра Миколаївна 98643, 99328, 99329, 99331 
Москалюк Олена Вікторівна 98866 
Мотиль Ігор Іванович 99065 
Мрихіна Олександра Борисівна 98463 
Мучак Альона Миколаївна 98444 
Мягких Михайло Леонідович 99284 
Наволочка Максим Валерійович 98822 
Нагернюк Діана Валентинівна 98949 
Наглюк Іван Сергійович 98775 
Надольська Юлія Анатоліївна 99233 
Назаревич Вікторія В'ячеславівна 98393, 98702 
Назаренко Костянтин Юрійович 98929 
Назаренко Микита Олегович 98626 
Назаренко Олег Аскольдович 98623, 98624, 98625, 98626 
Назаришин Володимир Анатолійович 98560, 98561, 98562 
Наконечна Катерина Віталіївна 98498 
Наконечний Максим Васильович 99250 
Науменко Ігор Вікторович 98524, 98809, 99186 
Науменко Світлана Валеріївна 99030 
Науменко Сергій Геннадійович 99067, 99068, 99069, 99070, 99074, 99075 
Наумов Дмитро Олександрович 98556, 98557 
Негреба Тетяна Валеріанівна 98998, 98999 
Нельга Анатолій Тимофійович 98418, 98800 
Нестеренко Ганна Яківна 99107 
Нестеренко Тетяна Миколаївна 98592 
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Нетреба Федір Васильович 98454 
Нещадим Людмила Миколаївна 98948, 98949 
Нєбитов Андрій Анатолійович 99065 
Нижник Володимир Васильович 99364 
Николин Петро Михайлович 98563, 98943, 98946, 99187, 99261 
Николин Уляна Михайлівна 98563, 98943, 98946, 99187, 99261 
Никоненко Андрій Володимирович 99024 
Нікішкова Ірина Миколаївна 98588, 98589, 98590, 98955, 98956, 98957, 98958, 

98959 
Ніколаєва Юлія Володимирівна 98825 
Ніколайчук Григорій Анатолійович 98540 
Нікул Станіслав Олексійович 98865, 98866 
Нікуліна Неля Василівна 98675 
Німічка Емілія Володимирівна 98712 
Новак Анатолій Миколайович 99053, 99054 
Новак Лариса Леонідівна 98894 
Новгородський Михайло Валерійович 99257, 99258 
Новицький Владислав Миколайович 99090 
Новікова Ірина Едуардівна 98961 
Новородовська Тетяна Сергіївна 99059, 99323 
Новоселя Андрій Миколайович 99044 
Носенко Віктор Петрович 98995 
Носенко Тетяна Петрівна 99260 
Носіков Денис Миколайович 98933 
Ночвіна Інна Олександрівна 98636 
Обидєннова Тетяна Сергіївна 98771 
Обухов Олексій Анатолійович 98809, 99186 
Овчаренко Леся Валеріанівна 99067, 99068, 99069, 99070, 99074, 99075 
Овчарук Валерія Анатоліївна 98523 
Огнєв Віктор Андрійович 98573 
Одинченко Лариса Костянтинівна 99047 
Однорог Галина Олександрівна 99094 
Олена Мілько (псевдонім) 99022 
Олійник Тетяна Георгіївна 98365 
Олійник Юлія Сергіївна 98772, 98774 
Оліфіренко Лілія Дмитрівна 98565 
Омельченко Владислав Станіславович 98376 
Онищенко Володимир Олександрович 98592 
Онопрієнко Олексій Володимирович 98682 
Орищин Тетяна Михайлівна 99179, 99180 
Орлова Алла Іванівна 98376 
Осаула Олександр Дмитрович 99325, 99326 
Осипенко Сергій Іванович 98436 
Осташ Яків Михайлович 98923 
Откидач Ганна Іванівна 98785 
Охременко Ірина Вікторівна 99238 
Охріменко Андрій Олександрович 98450, 98451 
Охтень Аліна Андріївна 98922 
Очкас Ольга Михайлівна 99297 
П'ятак Тетяна Вікторівна 99055, 99056, 99057, 99058, 99194 
П'ятничук Ірина Дмитрівна 98474, 98475, 98476, 98477, 98478 
Павленко Богдана Олегівна 98410, 98411, 98412 
Павленко Наталія Григорівна 99073 
Павлюк Жанетта Іллівна 98884 
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Пагельс Вікторія Дмитрівна 98491 
Пазюк Олександр Сергійович 98400, 98401 
Паладюк Артем Анатолійович 99221 
Паленичка Северин Романович 99241 
Панаіт Тетяна Іванівна 98397, 99280 
Панішев Анатолій Васильович 99304 
Панов Євген Євгенович 98674 
Пантєлєєва Ірина Вікторівна 98773 
Панченко Валерій Олександрович 98776, 98777 
Панченко Ганна Олександрівна 98376 
Панько Тамара Василівна 98434, 98435 
Паржницький Віктор Валентинович 98786 
Пархотик Дмитро Іванович 99360 
Паршенко Сергій Володимирович 98859 
Пасько Ігор Володимирович 98524 
Патика Наталія Іванівна 98781 
Пахолюк Олена Миколаївна 98783 
Пахомов Володимир Васильович 98849 
Педченко Світлана Олександрівна 98689 
Передерій Ірина Григоріївна 98887, 98888 
Перелигін Борис Вікторович 98460 
Перепелиця Анна Василівна 98572 
Перцев Григорій Дмитрович 98998, 98999 
Перцен Андрій Євгенович 99028 
Петранюк Володимир Іванович 98645 
Петренко Вячеслав Олександрович 98799, 98801, 98802, 98803, 98805, 98806, 98807, 

98808, 98810, 98813, 98816, 98818, 98819, 98820, 
98821 

Петренко Оксана Борисівна 99105, 99106 
Петренко Юрій Антонович 98468 
Петрина Володимир Нестерович 99067, 99068, 99069, 99070, 99074, 99075 
Петрова Катерина Анатоліївна 99151 
Петровський Олександр Георгійович 98854 
Петровський Олександр Миколайович 98564 
Петрушко Микола Петрович 99033 
Пєтков Сергій Валерійович 98642 
Пилипченко Андрій Васильович 98912, 98913, 98914, 98915 
Пилипчук Людмила Львівна 98432 
Пирогов Дмитро Леонідович 98942 
Писаренко Володимир Вікторович 99009 
Півторак Діана Олександрівна 99017, 99018 
Піжук Ольга Іванівна 99013, 99014 
Пізінцалі Людмила Вікторівна 98864, 98866 
Піканова Наталія Володимирівна 99045 
Піроженко Наталія Вікторівна 98376 
Пісоцька Ксенія Олегівна 98998, 98999 
Пічугіна-Усенко Людмила Сергіївна 99250 
Пласконь Денис Володимирович 99241 
Плесконос Тетяна Юріївна 98371 
Плєханова Тетяна Євгенівна 99091 
Плигач Геннадій Геннадійович 98764, 98765, 98766, 98767, 98768, 98769 
Пліско Ірина Владленівна 99104 
Повисший Володимир Миколайович 98799, 98807, 98808, 98813, 98814, 98816, 98820 
Поворознюк Інна Миколаївна 98990 
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Погорелова Марина Полікарпівна 98523 
Погромська Ганна Сергіївна 98713 
Погуляєва Тетяна Миколаївна 98998, 98999 
Подік Іванна Іванівна 98479, 98480, 98481, 98482, 98483 
Подкоритова Віра Семенівна 99035 
Полениця Петро Володимирович 98809, 99186 
Полєтаєв Генадій Степанович 98623, 98624, 98625, 98626 
Положій Євген Вікторович 99156 
Полонська Каріна Михайлівна 99240 
Польовий Роман Михайлович 99273 
Пономаренко Володимир Степанович 98812, 98815 
Пономаренко Ліна Володимирівна 98815 
Пономаренко Наталія Віталіївна 99220 
Пономаренко Оксана Григорівна 98527, 98528, 98529, 98531, 98532 
Пономарьов Олексій Михайлович 98503, 98580 
Попов Микола Петрович 98376 
Попович Тетяна Анатоліївна 98432, 98433 
Посвістак Олеся Анатоліївна 99305 
Посполіта Мирослав Володимирович 99006 
Постильна Олена Олексіївна 99164 
Потапчук Євген Михайлович 99307, 99308, 99310 
Потапчук Наталія Дмитрівна 99307, 99310 
Правик Юлія Миколаївна 99287 
Приймаченко Андрій Сергійович 99235 
Прилуцька Галина Вікторівна 98760, 98761 
Приписна Анастасія Миколаївна 99234 
Притула Ірина Володимирівна 98429, 98430, 98431 
Приходченко Людмила Леонідівна 98376 
Приходько Тетяна Володимирівна 98550 
Приходько Юрій Павлович 99073 
Прокопенко Ірина Андріївна 98636 
Прокопенко Павло Миколайович 98799, 98802, 98808, 98816, 98819, 98820, 98821 
Прокопович Леонід Юрійович 98450, 98451 
Прокоф'єва Олеся Олексіївна 98552 
Прокоф'єва Ольга Анатоліївна 98728 
Просяник Оксана Петрівна 99206, 99207, 99208, 99209, 99211 
Прохоренко Алла Степанівна 98436 
Птаний Олег Дмитрович 99118 
Пташний Олег Дмитрович 98970, 98971, 98972 
Птиця Геннадій Григорович 98775 
Птиця Наталія Василівна 98537 
Пугачов Микола Іванович 98781 
Пурденко Олена Анатоліївна 98361 
Пустовідко Анатолій Леонідович 98394, 98395, 98396 
Пустовіт Тетяна Михайлівна 98460 
Пухальська Наталія Сергіївна 99294 
Рабоча Тетяна Валентинівна 98866 
Рабоча Тетяна Валетинівна 98864 
Раєвська Маргарита Львівна 99361 
Разговорова Анастасія Андріївна 98366 
Ребар Інесса Василівна 98585 
Рева Максим Валерійович 98412 
Редька Аліна Ігорівна 99055 
Резніченко Ірина Геннадіївна 98993 
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Речицький Олександр Наумович 98432 
Решетняк Наталя Борисівна 99056 
Решнова Світлана Федорівна 98432 
Рєзнік Олег Миколайович 98604 
Рєка Ольга Василівна 98838 
Рибальченко Роман Андрійович 99327 
Рибачук Ада Федорівна 99116, 99296 
Рибіна Олена Іванівна 99120 
Риженкова Леся Ярославівна 99155 
Рижков Володимир Валерійович 98644 
Рижов Олексій Анатолійович 98545, 98546, 98548, 98550 
Ришард Пукала 99259 
Робец Геннадій Адамович 98809 
Рогожа Марія Миколаївна 98991, 98992, 99147 
Родіна Наталія Володимирівна 98370 
Рома Валерій Вікторович 98658 
Роман Віктор Васильович 99316 
Романишин Ростислав Ігорович 99133 
Романчук Марина Євгенівна 98523 
Романюк Юрій Федорович 98946 
Ромашко Олександра Михайлівна 99007 
Росохата Анна Сергіївна 99119 
Россомаха Олена Ігорівна 98864, 98866 
Рубан Наталія Павлівна 98374 
Рубан Олена Анатоліївна 99181 
Руденко Дмитро Васильович 98555 
Руцька Анастасія Василівна 98760 
Рябініна Ганна Олександрівна 98432, 98433 
Рябініна Ольга Михайлівна  98964 
Рябова Оксана Олександрівна 98732, 98733, 98734, 98736, 98737, 98738, 98739, 

98740, 98741, 98742, 98743, 98749, 98751, 98752, 
98753, 98755, 98757, 98759 

Рядинська Ірина Анатоліївна 98636 
Сабада Оксана Олегівна 98492 
Сабов Яна Михайлівна 99089 
Савенкова Марина Валеріївна 98788 
Савохіна Марина Володимирівна 98730, 98735, 98742, 98746, 98747, 98748, 98758 
Савчук Тамара Олександрівна 98382, 98844, 99093 
Саєнко Лариса Вікторівна 99124 
Сай Валерій Миколайович 98524 
Сай Світлана Михайлівна 98524 
Саковський Андрій Анатолійович 99065 
Салтиков Альберт Олександрович 99060 
Самара Ольга Євгенівна 98472, 98473 
Самборський Ярослав Афанасійович 98436 
Самодін Артем Володимирович 99072 
Самородов Борис Вадимович 99354 
Сапфірова Наталія Норіко Миколаївна 98973 
Саракаєва Оксана Іванівна 98521 
Саргсян Арам Роленович 99217 
Сарія Ліана Давідівна 99311, 99312, 99313, 99314, 99315 
Сас Ірина Анатоліївна 99317 
Сафін Олександр Джамільович 99301 
Сафронов Олександр Михайлович 99227, 99228, 99229, 99230 
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Саханєнко Сєргєй Єгоровіч 98376 
Сверстюк Андрій Степанович 98666 
Светлана Стишова (псевдонім) 98679, 98680, 98681 
Северин Надія Василівна 99286 
Севериненко Валентина Борисівна 98974 
Семенда Дмитро Костянтинович 99138, 99139, 99142, 99143 
Семенда Олена Всеволодівна 99138, 99139, 99141, 99143 
Семенда Ольга Володимирівна 99138, 99139, 99141, 99142, 99143 
Семендяй Михайло Михайлович 98600 
Семененко Анжеліка Андріївна 98362, 98504 
Семенов Анатолій Сергійович 98872, 98873, 99095, 99101 
Семенова Віта Миколаївна 98650 
Семичасна Олександра Святославівна 99080 
Семікіна Олена Євгеніївна 98434, 98435 
Сендецький Микола Миколайович 99006 
Сенчило Марія Олександрівна 99362 
Сенчук Петро Петрович 98425 
Сенчук Тарас Петрович 98425 
Сергієв Сергій Віталійович 98524 
Сергієнко Андрій Володимирович 98460 
Сергієнко Юлія Іванівна 98975 
Сєров Микола Вікторович 98597, 98598 
Сивак Олександр В'ячеславович 98591 
Сивак Олександр Миколайович 99293 
Сидоренко Юлія Всеволодівна 98691 
Сидорко Наталія Леонідівна 99011 
Синиціна Юлія Петрівна 98505, 98506 
Ситник Олександер Миколайович 98577 
Сідоров Олександр Миколайович 98889 
Сізова Альона Борисівна 98953 
Сізоненко Олександр Олександрович 98840 
Сілін Володимир Васильович 98954 
Сіліна Ірина Вадимівна 99166, 99188 
Сімонова Ольга Валеріївна 98386 
Сіндюков Вадим Віталійович 98381, 99127, 99128 
Сіненок Ігор Олександрович 98693, 98699 
Сініло Юрій Григорович 98865 
Сінчук Ігорь Олегович 98654 
Сіняєва Вікторія Юріївна 98893 
Січкаренко Олександр Вікторович 99317 
Скалік Мирослава 98763 
Скафенко Михайло Сергійович 98597, 98598 
Скибін Рустем Володимирович 99176 
Скібчик Володимир Іванович 99352 
Скляр Юрій Іванович 98787 
Скляренко Олена Веніамінівна 99033 
Скринська Оксана Дмитрівна 98391 
Скрипник Сергій Іванович 98910 
Скрипнюк Катерина Олександрівна 98942 
Скритуцький Костянтин Валерійович 99359 
Славгородський Станіслав Ігоревич 98954 
Славко Геннадій Володимирович 98908, 99333, 99334 
Слатвінська Леся Анатоліївна 98989, 98990 
Сливка Людмила Іллівна 99089 
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Смєнова Людмила Віталіївна 98654 
Смілянська Олександра Петрівна 98582 
Созанська Мар'яна Дмитрівна 99089 
Соколов Олександр Дмитрович 99019 
Соколовська Зоя Миколаївна 98874, 99099, 99100 
Соломія Зеленська (псевдонім) 98392 
Соломчак Олег Володимирович 98946 
Солонар Анастасія Вікторівна 98983, 98984 
Солонська Альона Артурівна 99162 
Сосновська Ольга Олександрівна 99354 
Сотнікова-Мелешкіна Жанна Владиславівна 99290 
Співак Віктор Михайлович 98418, 98800 
Спіркіна Оксана Олексіївна 98646 
Старець Олена Олександрівна 99363 
Старинський Микола Володимирович 98389 
Стародуб Сергій Іванович 99129 
Старостенко Владислав Олександрович 98585 
Стахмич Тамара Миколаївна 98783 
Стеколенко Олександр Леонідович 98838 
Степаненко Микола Іванович 98689 
Степанов Михайло Сергійович 98881 
Степанюк Світлана Іванівна 98982, 98985 
Степанян Валерік Арсенович 98416 
Степова Олена Валеріївна 98553, 98658 
Стефогло Олександра Петрівна 98518 
Стефурак Андрій Михайлович 98790 
Столяренко Микола Петрович 98524 
Стотика Олександр Вікторович 98729 
Стоянов Іван Дмитрович 98586 
Стрільців Олександр Михайлович 99073 
Стріляєва Наталя Григорівна 98947 
Строгуш Володимир Володимирович 98673 
Стукан Тетяна Миколаївна 98863 
Сукнов Михайло Петрович 98845 
Супрун-Живодрова Анастасія Сергіївна 99355 
Суховірська Людмила Павлівна 99177, 99178, 99237 
Сущенко Віктор Дмитрович 99072, 99073 
Сюткін Олексій Генадійович 98744 
Танянський Станіслав Федорович 98845 
Таран Олена Вікторівна 99072 
Таран Тетяна Володимирівна 98696, 98697 
Тараненко Артем Сергійович 98656 
Татьянін Вячеслав Вікторович 99360 
Тацієнко Віталій Сергійович 99144 
Ташниченко Ірина Валеріївна 98866 
Терельов Микола Сергійович 99159 
Терельова Ольга Григорівна 99159 
Терещенко Володимир Миколайович 99205 
Терещенко Людмила Павлівна 98998, 98999 
Тертишна Олена Вікторівна 99020 
Тертишний Олег Олександрович 99020 
Тимофєєва Таїсія Тихонівна 98857, 98858 
Тимофійко Сергій Олегович 98726, 98727 
Тимченко Дар'я Олександрівна 99059 
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Тимчук Світлана Володимирівна 98948, 98949 
Тицишин Олег Ігорович 98802 
Тищишин Олег Ігорович 98808, 98810, 98820 
Тіманюк Валерія Миколаївна 98373 
Тітаренко Юрій Анатолійович 98605 
Ткач Марина Валеріївна 98578 
Ткач Олександр Васильович 98436 
Ткач Тетяна Петрівна  98942 
Ткаченко Валентина Андріївна 99043 
Ткаченко Володимир Валентинович 99014 
Ткачук Віра Петрівна 98982, 98985 
Ткачук Ілля Володимирович 98575 
Ткачук Олена Дмитрівна 98770, 99030, 99031, 99032, 99033, 99034 
Тодорова Олена Іванівна 98523 
Тодорова Ольга Леонтіївна 98376 
Токар Інна Іванівна 98676 
Томчук Віктор Анатолійович 98694, 98695 
Томчук Олександр Олександрович 99292 
Тороп Крістіна Сергіївна 99220 
Транченко Людмила Володимирівна 98948 
Трифонов Сергій Миколайович 99157 
Трищук Надія Михайлівна 98731, 98742, 98743, 98754 
Тропешко Андрій Володимирович 98717 
Трохимчук Віктор Васильович 98546, 98547, 98549 
Троценко Павло Дмитрович 99185 
Трубецький-Іванов Микола Миколайович 99356 
Трухан Олександр Леонідович 99271 
Тугай Галина Петрівна 99107 
Турецький Іван Васильович 98851, 98852 
Туріщева Людмила Василівна 99050, 99051, 99052 
Тютюник Інна Володимирівна 98389, 98390 
Удєлов Олександр Борисович 99360 
Удовенко Жанна Володимирівна 98469 
Усенко Сергій Миколайович 98809 
Усикова Олена Миколаївна 98457, 98458, 98459 
Ушкалов Валерій Олександрович 98697 
Фальфушинська Галина Іванівна 98465 
Фастовська Тамара Борисівна 98970 
Феделещак Михайло Михайлович 98931 
Феденько Світлана Миколаївна 99317 
Федина Світлана Миколаївна 98657 
Федоренко Анатолій Вікторович 99006 
Федоренко Анна Антонівна 98977 
Федоренко Оксана Анатоліївна 99073 
Федоренко Сергій Якович 99030 
Федорко Анастасія Сергіївна 98825 
Федорова Олена Василівна 99162 
Федосєєв Сергій Володимирович 98998, 98999 
Федченко Олексій Петрович 98571 
Фесенко Євгенія Вікторівна 99233 
Філоненко Валерій Володимирович 98841, 98842 
Філоненко Сніжана Сергіївна 98411 
Філяк Богдан Михайлович 99246 
Фіялко Ганна Анатоліївна 99174, 99175 
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Фонарьова Тетяна Анатоліївна 98506 
Фостенко Ігор Олегович 98870, 98871 
Хабаров В'ячеслав Ігорович 98826 
Хавіна Ірина Валер'ївна 98651, 98652, 98653, 98703, 98704, 98705 
Хадарцев Олександр Валентинович 98603 
Халанчук Лариса Вікторівна 98466 
Харламова Олена Вікторівна 99338 
Харчев Даніїл Костянтинович 98846, 98847, 98848, 99236 
Харченко Максим Олександрович 98592 
Харченко Тетяна Володимирівна 98775 
Харченко Тетяна Іванівна 98578 
Хіменко Тетяна Миколаївна 99363 
Хмель Микола Миколайович 98770, 99031, 99033, 99034 
Хміль Світлана Петрівна 98951 
Ходаківська Ольга Василівна 98781 
Хома Жанна Василівна 98986 
Хоменко Олег Євгенович 98464 
Хомич Олена Леонідівна 98812, 98815 
Хорольський Андрій Олександрович 98464 
Хортюк Максим Вадимович 99100 
Хохлов Анатолій Михайлович 98770, 99031 
Хренов Олексій Ігорович 98745 
Христенко Олена Володимирівна 98554, 98593 
Христова Тетяна Євгенівна 98574, 98585 
Худавердієва Вікторія Анатоліївна 99034 
Хуторянський Олександр Васильович 99066 
Царькова Ольга Вікторівна 98552 
Цемко Валерія Янеківна 98707, 98708, 98709, 98710, 98711 
Цепенда Ігор Євгенович 98465 
Церковна Олена Вікторівна 98845 
Цехмістер Ярослав Володимирович 99214 
Цибульський Володимир Олександрович 98745 
Цибуля В'ячеслав Олексійович  99306, 99309 
Циганенко Ганна Володимирівна 99271 
Цимбалюк Анатолій Володимирович 98793 
Цимбалюк Світлана Ярославівна 98513 
Чабак Любов Михайлівна 99102, 99103 
Чакалова Наталія Сергіївна 99321 
Чаплінська Юлія Сергіївна 98891, 98892 
Чебакова Юлія Григорівна 98651, 98652, 98704, 98705 
Чебанов Костянтин Савелійович 98516, 98517 
Чеботар Оксана Сергіївна 99066 
Чеботарь Марина Юріївна 98670 
Чеботарьов Вячеслав Анатолійович 99173 
Чеботарьов Єгор Вячеславович 99173 
Чебукіна Валентина Федорівна 98963 
Чевганова Віра Яківна 98603 
Чекмасова Ірина Анатоліїна 98903 
Ченчик Тетяна Олександрівна 98455 
Чепига Михайло Петрович 98911 
Червінська Інна Богданівна 99084 
Чередніченко Олександр Володимирович 98672 
Череднякова Олена Сергіївна 98434 
Чернеженко Олена Миколаївна 99072 
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Черненко Варвара Петрівна 98566 
Черненко Максим Євгенович 98998, 98999 
Черненко Юлія Юріївна 98373 
Чернишова Таісія Олексіївна 98487 
Чернов Сергій Валерійович 98398 
Чеченєва Світлана Феліксівна 98932 
Чечоткін Дмитро Леонідович 98954 
Чопоров Сергій Вікторович 98466 
Чорна Альона Віталіївна 98408, 98583, 98584 
Чорна Людмила Степанівна 98583 
Чорний Віталій Васильович 98583 
Чорний Микола Васильович 98905, 98906 
Чорній Анастасія Любомирівна 98465 
Чорномаз Богдан Данилович 99145 
Чорнописька Наталія Вікторівна 98372 
Чубіна Тетяна Дмитрівна 98646 
Чугай Ангеліна Володимирівна 98488 
Чумаченко Валентин Олександрович 98518 
Чуняк Галина Іванівна 98785 
Чуприна Олена Віталіївна 99071 
Чутова Дар'я Олегівна 98530, 98533 
Чутова Наталія Павлівна 98530, 98533 
Шабашова Юлія Олегівна 98683, 99036 
Шакірзанова Жаннетта Рашидівна 98523 
Шамралюк Олена Леонідівна 98417 
Шанцер Олександр Семенович 98453 
Шаповал Галина Миколаївна 98788 
Шаповалов Валентин Валерійович 99317 
Шаповалов Валерій Володимирович 99317 
Шаповалова Вікторія Олексіївна 99317 
Шапуров Олександр Олександрович 99166 
Шарило Дмитро Юрійович 98494, 98500 
Шарин Сергій Володимирович 98465 
Шарипанов Антон Веніамінович 98944 
Шатіло Максим Станіславович 98384 
Шафета Олег Борисович 98841 
Шафорост Елізавета Дмитрівна 98930 
Швець Микола Якович 99065 
Шебордаєв Олексій Михайлович 99133 
Шевряков Микола Вікторович 98432, 98433 
Шевченко Андрій Олександрович 98824 
Шевченко Інна Юріївна 99021, 99117 
Шевчук Оксана Юріївна 99066 
Шевчук Юрій Вікторович 98940 
Шекун Олександр Вікторович 99204, 99205 
Шершенюк Олена Миколаївна 98677 
Шийко Олександр Миколайович 99186 
Ширін Валерій Вікторович 98775 
Шишовська Оксана Анатоліївна 99267 
Шкелебей Вікторія Анатоліївна 98469 
Шкідченко Софія Григорівна 98640, 98641 
Шмакова Елеонора Миколаївна 98996, 98997 
Шматенко Олександр Петрович 98545, 98546, 98547, 98548, 98549, 98550, 98551 
Шмелев Юрій Миколайович 98654 
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Шмельова Тетяна Федорівна 98654 
Шмуклер Володимир Лазаревич 99269 
Шпортько Ганна Юріївна 98505 
Шрамко Ілона Володимирівна 99195, 99196, 99197, 99198, 99199, 99200, 99201, 

99202, 99342, 99343 
Штакал Марина Анатоліївна 98781 
Штикало Тетяна Степанівна 98616, 98617, 98618, 98619, 98620 
Штулер Ірина Юріївна 98481 
Шульга Валерій Михайлович 98954 
Щенявська Олена Миколаївна 98455 
Щенякін Олег Володимирович 98524 
Щербаков Віталій Миколайович 98706 
Щербакова Олена Олександрівна 99290 
Щербачов Михайло Родіонович 98601 
Юнєєва Наталія Тахірджанівна 99085 
Юрійчук Микола Остапович 98436 
Юрчишин Василь Якович 99190 
Ющенко Маргарита Вікторівна 98376 
Ябанжі Георгій Іванович 98493 
Якимчук Олена Володимирівна 98952 
Якобчук Лариса Олександрівна 98865 
Яковенко Анна Олександрівна 98843 
Яковенко Віра Вадимівна 98581 
Яковенко Ірина Олександрівна 99162 
Яковенко Людмила Миколаївна 98841, 98842 
Яковійчук Олександр Володимирович 98825 
Якубів Валентина Михайлівна 98474, 98475, 98476, 98477, 98478 
Якубчак Ольга Миколаївна 98696, 98697 
Янішевська Катерина Дмитрівна 98983, 98984, 99148, 99150 
Янішевька Катерина Дмитрівна 99149 
Янкіна Єлизавета Віталіївна 98952 
Яновська Анастасія Андріївна 98452 
Яровий Андрій Анатолійович 98388 
Ярошенко Алла Анатоліївна 99078 
Ярхо Тетяна Олександрівна 98970, 98971, 99118 
Яценко Наталія Володимирівна 98874, 99099, 99100 
Яцик Тетяна Петрівна 98469 
Яцкевич Інна Володимирівна 98377, 98378 
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Іменний покажчик роботодавців, яким належать авторські майнові  
права на службовий твір 
 

Повне ім'я або повне офіційне                           
найменування роботодавця 

Номер свідоцтва 

Акціонерне товариство "Українська залізниця" 98799, 98801, 98802, 98803, 98804, 98805, 98806, 
98807, 98808, 98810, 98813, 98814, 98816, 98818, 
98819, 98820, 98821 

Акціонерне товариство комерційний банк 
"ПриватБанк" 

98822, 98823, 98824 

Громадська організація "ФОНД ПІДТРИМКИ 
ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
СТУДЕНТІВ" 

99357 

Державна установа "Інститут педіатрії, акушерства і 
гінекології імені академіка О. М. Лук'янової 
Національної академії медичних наук України" 

99087 

Державна установа "Національний інститут терапії 
імені Л. Т. Малої Національної академії медичних 
наук України" 

98455, 98456 

Державне підприємство "Агентство з ідентифікації і 
реєстрації тварин" 

98493 

Державне підприємство "Український державний 
науково-дослідний інститут проектування міст 
"ДІПРОМІСТО" ім. Ю. М. Білоконя 

99107 

Державне підприємство "Український науково-
дослідний інститут вагонобудування" 

99227, 99228, 99230 

Державний вищий навчальний заклад 
"Прикарпатський національний університет імені 
Василя Стефаника" 

98465 

Державний вищий навчальний заклад "Український 
державний хіміко-технологічний університет" 

99020 

Державний університет інфраструктури та 
технологій 

99102, 99103 

Дочірнє підприємство "ПОЛІГРАФІЧНИЙ 
КОМБІНАТ "ЗОРЯ" 

98924 

Запорізький національний університет 98466 
Інститут геологічних наук Національної Академії 
наук України 

98375 

Інститут електродинаміки Національної академії 
наук України 

99085, 99340 

Інститут проблем математичних машин і систем 
Національної академії наук України 

98944 

Інститут розведення і генетики тварин ім. М. В. Зубця 
Національної академії аграрних наук України 

98570 

Київський національний університет                               
ім. Тараса Шевченка 

98961, 98962 

Національна академія внутрішніх справ 99065, 99066, 99067, 99068, 99069, 99070, 99071, 
99072, 99073, 99074, 99075 

Національний авіаційний університет 99339 
Національний науковий центр "Інститут 
ґрунтознавства та агрохімії ім. О. Н. Соколовського" 

99104 

Національний науковий центр "Інститут механізації 
та електрифікації сільського господарства" 

99352 

Національний університет "Львівська політехніка" 98372, 98379, 98463 
Національний університет біоресурсів і 
природокористування України 

98494, 98495, 98496, 98497, 98498, 98499, 98500, 
98693, 98694, 98695, 98696, 98697, 98698, 98699 
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Національний фармацевтичний університет 98730, 98731, 98732, 98733, 98734, 98735, 98736, 
98737, 98738, 98739, 98740, 98741, 98742, 98743, 
98746, 98747, 98748, 98749, 98750, 98751, 98752, 
98753, 98754, 98755, 98756, 98757, 98758, 98759 

Одеський державний екологічний університет 98460, 98523 
Повне товариство "Заставне товариство "Скарбниця-
Ломбард" за участю "Фреш Кеш Паун ЛЛП", "Фірст 
Коінс Паун ЛЛП" 

99112 

Полтавський кооперативний коледж Полтавської 
облспоживспілки 

98976 

Полтавський національний педагогічний університет 
імені В. Г. Короленка 

98689 

Приватне акціонерне товариство 
"БАНКОМЗВ'ЯЗОК" 

98798 

Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія 
"АРКС" 

99113 

Радіоастрономічний інститут Національної академії 
наук України 

98954 

Сумський державний університет 98389, 98390, 98543, 98657, 99119, 99120 
Тернопільський національний медичний університет 
ім. І. Я. Горбачевського 

98666 

Тернопільський національний педагогічний 
університет імені Володимира Гнатюка 

98465 

Товариство з обмеженою відповідальністю "2Д3Д" 99221 
Товариство з обмеженою відповідальністю "АВТОР" 99360 
Товариство з обмеженою відповідальністю 
"АДЕМРІУС" 

98673 

Товариство з обмеженою відповідальністю  
"ЕГАР ТЕХНОЛОЖІ УКРАЇНА" 

98947 

Товариство з обмеженою відповідальністю  
"ЕЙ-БІ-СІ ГРУП" 

99203 

Товариство з обмеженою відповідальністю  
"ЕСОММ СО" 

98571, 98671, 98672 

Товариство з обмеженою відповідальністю  
"Інтербуд Альянс" 

99341 

Товариство з обмеженою відповідальністю  
"ІСТ-ФОРТ" 

98464 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"Компанія "Енергоефективність та Консалтинг" 

98854 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"НАВЧАЛЬНИЙ ЦЕНТР ПЕДАГОГІВ 
ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ" 

99210 

Товариство з обмеженою відповідальністю  
"НВС ТЕЛЕМАТИЧНІ СИСТЕМИ" 

98639 

Товариство з обмеженою відповідальністю  
"Нові Знання" 

99082, 99083 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"САЙФЕР ІТ" 

98449 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"САЙФЕР ПРО" 

98450, 98451 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"СОЛВІСТ ДЕВЕЛОПМЕНТ" 

98682 

Товариство з обмеженою відповідальністю  
"ТАЛАН СИСТЕМС" 

98454 
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Товариство з обмеженою відповідальністю 
"УКРАЇНСЬКІ СИСТЕМНІ ІНФОРМАЦІЙНІ 
ТЕХНОЛОГІЇ" 

98978, 98979, 98980 

Товариство з обмеженою відповідальністю "ФЛЕШ" 98716 
Українська інженерно-педагогічна академія 98373, 98374, 98555, 98771, 98772, 98773, 98774 
Український науково-дослідний інститут архівної 
справи та документознавства 

99108, 99109 

Український науково-дослідний інститут спеціальної 
техніки та судових експертиз Служби безпеки 
України 

98684, 98685, 98686, 98687, 98688, 99079 

Уманський національний університет садівництва 98948, 98949, 98950 
ФОП Черепов Л. В. 98924 
Харківська державна зооветеринарна академія 99030, 99031, 99033, 99034 
Харківський національний автомобільно-дорожній 
університет 

98468, 98535, 98537, 98538, 98675, 98676, 98677, 
98775, 98970, 98971, 98972, 99021, 99117 

Харківський національний медичний університет 98534, 98536, 98573 
Харківський національний університет 
радіоелектроніки 

98845 

Херсонський політехнічний коледж Одеського 
національного політехнічного університету 

98963, 98964 
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Зміна прізвища, ім'я та по батькові фізичної особи або повного 
офіційного найменування юридичної особи, яка має авторське право            
на твір та/або її адреси 

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 

56666 Товариство з обмеженою відповідальністю "ОСЕРВІН" 

 
Зміна прізвища, ім'я та по батькові фізичної особи або повного офіційного 
найменування юридичної особи, яка має авторське право на твір та/або її 
адреси у договорі про передачу (відчуження) майнових прав 
 

Номер рішення про 
реєстрацію договору 

Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне офіційне найменування                    
юридичної особи, та/або її адреса 

4922 Компанія "ТРАНЗЗО ЛТД (TRANZZO LTD)", адреса: 91 Баттерси Парк Роад, 
Лондон, Англія, SW84DU (91 Battersea Park Road, London, England, SW84DU) 

 
Видача дубліката свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір 

 
Номер свідоцтва Дача видачі дубліката 

41649 22.07.2020 
97902 22.07.2020 
97903 22.07.2020 
97904 22.07.2020 
97905 22.07.2020 
97246 07.08.2020 

ПА 1641 28.08.2020 
ПА 2475 28.08.2020 
ПА 3725 28.08.2020 

 
Виправлення очевидних помилок у публікаціях відомостей про видачу 
свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір 

Номер свідоцтва Дата публікації та               
номер бюлетеня 

Слід читати 

97902 31.07.2020, 59 Цодікова Ольга Анатоліївна 
97903 31.07.2020, 59 Цодікова Ольга Анатоліївна 
97904 31.07.2020, 59 Цодікова Ольга Анатоліївна 
97905 31.07.2020, 59 Цодікова Ольга Анатоліївна 
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