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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97427  
 

Дата реєстрації авторського права  04.05.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Перевозник Євген Петрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інформаційно-аналітична сервіс-платформа, 
Web-додаток "Acorn Energy Data Platform"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Нова інформаційно-аналітична платформа ACORN ENERGY DATA 
PLATFORM - ефективний інструмент оптимізації, контролю та обліку 
енергоспоживання для будь-якого учасника енергетичного сектора 
України, який сьогодні знаходиться в стадії активного реформування. 
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97428  
 

Дата реєстрації авторського права  04.05.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Інна Гончарова (псевдонім), Куценко Марина Леонідівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір, створений для сценічного показу  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  П'єса "Гримерка"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

П`єса про свідомий вибір шляху в професії і в особистому житті, про 
справжні та вигадані людські цінності, про можливість здійснення  
людиною вибору на будь-якому етапі життя. Примадонна великого 
театру страждає від того, що її акторський вік наближається до кінця. 
Вона намагається продовжити цей вік будь-якими засобами: космети-
ка, закоханість у неї протягом всього життя Режисера театру, закоха-
ність її самої в неіснуючого чоловіка. Проте всі ілюзії розбиваються 
від болючої реальності, і потрібно однак робити вибір: як жити далі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97429  
 

Дата реєстрації авторського права  04.05.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сохацький Максим Еротейович, Городецький Ігор Павлович, Тимо-
шенко Андрій Валерійович, Пальчиковський Олександр Борисович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державне підприємство "ІНФОТЕХ" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп’ютерна програма "МІА:Документообіг"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Інформаційна система автоматизації організації роботи з електронни-
ми документами в діловодстві, електронного міжвідомчого обміну та 
управління корпоративного контенту.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97430  
 

Дата реєстрації авторського права  04.05.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Муллагільдіна Алла Ядікарівна, Шишкіна Олена Миколаївна, Кизім 
Петро Миколайович, Красова Інна Вікторівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Паспорт здоров'я"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дана програма дозволяє визначити особливості фізичного розвитку, 
соматотип, рівень функціональної і фізичної підготовленості, психо-
емоційного стану жінок віком 21-25 років, обчислювати основні ста-
тистичні характеристики, а також проводити моніторинг  психофізи-
чного стану жінок.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97431  
 

Дата реєстрації авторського права  04.05.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іванюк Ольга  Володимирівна, Литвинчук Ірина Леонідівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-наочний посібник "Інструменти моніторингу корупцій-
них ризиків та запобігання корупції"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Іванюк О. В., Литвинчук І. Л. Інструменти моніто-
рингу корупційних ризиків та запобігання корупції : навчально-
наочний посібник. Житомир : ЖНАЕУ, 2019. 74 с. 

 

Анотація   

Посібник надає методику та інструменти для моніторингу корупцій-
них ризиків та розробки планів протидії корупції у діяльності публіч-
них установ. Видання розраховане на студентів спеціальностей "дер-
жавна служба", "публічне управління та адміністрування", "журналі-
стика", "соціологія", "політологія", викладачів закладів освіти, спе-
ціалістів органів державної влади, журналістів місцевих друкованих і 
електронних видань, представників громадських організацій, що за-
ймаються дослідженнями у сфері транспарентності, демократичності 
та впровадження інструментів електронної демократії, інших зацікав-
лених осіб.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97432  
 

Дата реєстрації авторського права  04.05.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковальський Андрій Олександрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Криворіжжя - Територія Якісного 
Життя до 2031 р." ("КТЯЖ Г-31")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В основі твору покладена реалізація довгострокової стратегії розвитку 
України, як конкурентноспроможної країни.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97433  
 

Дата реєстрації авторського права  04.05.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Клєшаєв Іван Іванович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Графічне зображення логотипу 
"Моноліт - двері та сейфи" ("Моноліт - двері та сейфи")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Графічне зображення виглядає, як комбінація з п'яти геометричних 
фігур, що утворюють літеру "М", з лівої сторони, та тексту розташо- 
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ваного в два рядки з правої сторони. Комбінована літера "М" висту-
пає першою літерою в слові "Моноліт", яке розташоване в нижньому 
рядку. В верхньому рядку розташований текст "двері сейфи", який 
розділений елементом у вигляді точки.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97434  
 

Дата реєстрації авторського права  04.05.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бондарчук Анатолій Андрійович, Колтунов Віктор Андрійович, 
Олійник Тетяна Миколаївна, Фурдига Микола Миколайович, Виш-
невська Ольга Володимирівна, Купріянова Тетяна Миколаївна, Заха-
рчук Наталія Анатоліївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Інститут картоплярства 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)  Літературно-письмовий твір наукового характеру "Методика визна-
чення конкурентоспроможності сортів картоплі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір характеризує, представляє, аналізує проведення вегетаційних, 
лабораторних, польових дослідів з усіх напрямів розробок в карто-
плярстві.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97435  
 

Дата реєстрації авторського права  04.05.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шестак Геннадій Анатолійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ЮКРЕЙНІАН ГЕАРС" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Іграшка "Модель для самостійного складання без клею UGEARS 
"Маятник"/Toy "Model for self-assembly without glue UGEARS 
"Pendulum" ("Модель "Маятник"/ Model "Pendulum")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір є іграшкою у вигляді механічної об'ємної (3D) моделі для само-
стійного складання без клею. Виконана в різних ракурсах. Твір є іг-
рашковою моделлю маятника. Призначено для виготовлення та зби-
рання (монтування) без клею іграшки у вигляді механічної об'ємної 
(3D) моделі UGEARS "Модель "Маятник"/ Model "Pendulum". 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97436  
 

Дата реєстрації авторського права  04.05.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шестак Геннадій Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ЮКРЕЙНІАН ГЕАРС" 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Іграшка "Модель для самостійного складання без клею UGEARS 
"Коробка передач"/Toy "Model for self-assembly without glue UGEARS 
"Gearbox" ("Модель "Коробка передач"/Model "Gearbox")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Твір є іграшкою у вигляді механічної об'ємної (3D) моделі для само-
стійного складання без клею, яка виконана в різних ракурсах. Твір є 
іграшковою моделлю коробки передач. Призначено для виготовлення 
та збирання (монтування) без клею іграшки у вигляді механічної об'-
ємної (3D) моделі UGEARS "Модель "Коробка передач"/Model 
"Gearbox".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97437  
 

Дата реєстрації авторського права  04.05.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шестак Геннадій Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ЮКРЕЙНІАН ГЕАРС" 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Іграшка "Модель для самостійного складання без клею UGEARS 
"Диференціал"/Toy "Model for self-assembly without glue UGEARS 
"Differential" ("Модель "Диференціал"/Model "Differential")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Твір є іграшкою у вигляді механічної об'ємної (3D) моделі для само-
стійного складання без клею. Виконана в різних ракурсах. Твір є іг-
рашковою моделлю диференціалу. Призначено для виготовлення та 
збирання (монтування) без клею іграшки у вигляді механічної об'єм-
ної (3D) моделі UGEARS "Модель "Диференціал"/Model "Differential". 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97438  
 

Дата реєстрації авторського права  04.05.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шестак Геннадій Анатолійович  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ЮКРЕЙНІАН ГЕАРС" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Іграшка "Модель для самостійного складання без клею UGEARS 
"Лічильник"/Toy "Model for self-assembly without glue UGEARS 
"Counter" ("Модель "Лічильник"/ Model "Counter")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір є іграшкою у вигляді механічної об'ємної (3D) моделі для само-
стійного складання без клею. Виконана в різних ракурсах. Твір є ігра-
шковою моделлю механічного лічильника. Призначено для виготов-
лення та збирання (монтування) без клею іграшки у вигляді механіч-
ної об'ємної (3D) моделі UGEARS "Модель "Лічильник"/ Model "Counter". 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97439  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Данчук Віктор Дмитрович, Сватко Віталій Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний транспортний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Імітаційне моде-
лювання процесів оптимізації розподілу пунктів доставки вантажів за 
допомогою методу променевої терапії"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Запропоновано метод знаходження оптимального розташування пун-
ктів доставки вантажів на базі методу променевої терапії. Вказаний 
метод дозволяє визначити оптимальне розташування та оптимальну 
кількість пунктів доставки вантажів з урахуванням їх місткості та ві-
дстаней між пунктами доставки та кінцевими споживачами.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97440  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Переверзєва Лариса Миколаївна, Тягун Тетяна Володимирівна, Кри-
вулькін Ігор Михайлович, Бобрицький Сергій Михайлович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Науково-дослідний, проектно-конструкторський та технологічний ін-
ститут мікрографії 

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Методика "Страховий фонд документації. Визначен-
ня об'єктів землеустрою, документацію яких доцільно закладати до 
страхового фонду документації" ("М-84.2-37552598-021:2016")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Науковий твір встановлює порядок створення страхового фонду до-
кументації на об'єкти землеустрою.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97441  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Барсуков Валерій Альбертович, Грабов Євген Йосипович, Лернер 
Шимон, Столбинський Максим 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 "Програмний комплекс забезпечення діяль-
ності кооперативних організацій "REALIUM" ("Платформа 
"REALIUM")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Платформа дозволяє впровадити у діяльність кооперативних органі-
зацій принципово новий спосіб обігу фінансових інструментів, що ро-
зширює їхні можливості залучення приватних інвестицій у інновацій-
ні проекти на ранніх стадіях реалізації, а вкладникам отримати на-
дійний спосіб інвестування.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97442  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тимченко Алла Анатоліївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Педагогіка (загальна та історія пе-
дагогіки)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Педагогіка (Загальна та історія педагогіки) : навча-
льно методичний посібник для студентів закладів вищої освіти  спеці-
альності 013 Початкова освіта / А. А. Тимченко. - Миколаїв : СПД 
Румянцева, 2019. - 241 с. 
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Анотація   

Автор акцентує увагу на тому, що в основу даного посібника покладе-
но реалізацію вимог до навчально-методичного комплексу дисциплі-
ни "Педагогіка (загальна та історія педагогіки)" відповідно до робо-
чого навчального плану і програми спеціальності "Початкова освіта" 
МНУ імені В.О. Сухомлинського. Окрім викладу лекційного матеріа-
лу, посібник містить методичні вказівки і рекомендації щодо підгото-
вки до практичних занять, організації самостійної роботи студентів, 
проведення контролю та оцінювання знань, умінь та навичок студен-
тів з дисципліни.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97443  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тимченко Алла Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Стаття "Підготовка майбутніх учителів початкової освіти до форму-
вання інформаційно-комунікаційної компетентності у здобувачів по-
чаткової освіти"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Тимченко А. А. Підготовка майбутніх учителів поча-
ткової освіти до формування інформаційно-комунікаційної компетен-
тності у здобувачів початкової освіти // Scientific Journal Virtus. - 2019. -  
№ 35. - Р. 178-181. 

 
Анотація   

Автор статті акцентує увагу на тому, що підготовка майбутніх учите-
лів початкової освіти до формування інформаційно-комунікаційної 
компетентності у здобувачів початкової освіти є складовою професій-
но-педагогічної та фахової підготовки і передбачає усвідомлення мо-
тивів, потреб, оволодіння знаннями, уміннями та досвідом, розвитком 
професійно значущих та особистісних якостей, активізацію творчої 
ініціативи майбутнім учителям, які в сукупності створюють можли-
вість для успішного формування інформаційно-комунікаційної ком-
петентності у здобувачів початкової освіти.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97444  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тимченко Алла Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Стаття "Розвиток вищої педагогічної освіти на Миколаївщині в 20-30 
роки ХХ століття"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Тимченко А. А. Розвиток вищої педагогічної освіти 
на Миколаївщині в 20-30 роки ХХ століття // THE UNITY OF 
SCIENCE. - 2015. - Р. 78-80. 

 
Анотація   

Автор статті акцентує увагу на тому, що проведений аналіз архівних 
матеріалів та наукової літератури дає підстави стверджувати, що на 
Миколаївщині у 20-30 роки ХХ століття підготовку учительських ка-
дрів здійснювали: а) трирічні педагогічні курси, як одна з нових форм 
підготовки переважно сільських учителів для початкових і частково 
середніх класів єдиної трудової школи, а також вихователів для до-
шкільних закладів; б) Новобузька педагогічна школа, перетворена з 
учительської семінарії для підготовки робітників соціального вихо-
вання, тобто тих, хто повинен був працювати у дитячих будинках, ди-
тячих садках і майданчиках, колоніях та молодших класах 7-річної 
загальноосвітньої трудової школи.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97445  
 

Дата реєстрації авторського права  05.05.2020  
 

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 "Мої літа"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97446  
 

Дата реєстрації авторського права  06.05.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Єрофєєв Єгор 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)  Графічний твір "Концепція створення комерційного найменування 
компанії і торговельної марки" ("Концепція створення комерційного 
найменування компанії і торговельної марки "СІНЕРДЖИ")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розроблена графічна складова фірмового стилю компанії, яка пред-
ставлена у формі графічних кольорових макетів різних варіантів.  
 

 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 59, 2020 

 

12 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97447  
 

Дата реєстрації авторського права  06.05.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Костюк Олександр Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір з ілюстраціями "Пояснювальна запис-
ка "Офісний центр Сталого розвитку України (умовне позначення 
"Акваріум)" ("Офісний центр "Сталого розвитку України")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Офісний центр "Сталого розвитку України" встановлюється в селах, 
селищах, містах України з метою поширення народовладдя в общинах 
України.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97448  
 

Дата реєстрації авторського права  06.05.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Костюк Олександр Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір з ілюстраціями "Пояснювальна запис-
ка "Меморіал "Дзвони України!" жертвам терору (Геноцид" 1932-
1935 р. р. в Україні" ("Меморіальний комплекс "Дзвони України")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Проект меморіального комплексу "Дзвони України" розроблено з ме-
тою ушанування пм'яті жертв терору 1932-1933 років для встановлен-
ні в селах, селищах, містах україни, біля Домів Історії, Домів Знань, 
офісних центрів "Сталого розвитку України" та інших місцях.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97449  
 

Дата реєстрації авторського права  06.05.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Костікова Ірина Петрівна, Кравчук Ігор Юрійович, Табуранська Те-
тяна Анатоліївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "АЙКЮЖН ІТ" 
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма, похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Аналітичний модуль-ЛН"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма призначена для вирішення наступних за-
вдань: 1.Ведення реєстру електронних листків непрацездатності; 2. 
Забезпечення отримання та обробки заяв-розрахунків страхувальни-
ків; 3. Забезпечення створення та обробки повідомлень страхуваль-
ників; 4. Виконання автоматичних перевірок щодо відповідності еле-
ктронних ЛН паперовим листкам непрацездатності; 5. Ведення в за-
явах-розрахунках та повідомленнях страхувальниікв, що містять серії 
та номери паперових ЛН, інформації про відповідний ЕЛН; 6. Ведення 
реєстру листків непрацездатності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97450  
 

Дата реєстрації авторського права  06.05.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карпюк Оксана Дмитрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  "Англійська мова (7-й рік навчання)" підручник для 7 класу закладів 
загальної середньої освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Підручник створений відповідно до чинної програми з англійської 
мови для учнів 7 класу середніх загальноосвітніх навчальних закла-
дів, на засадах комунікативного та інтерактивного підходів, принци-
пів інтеграції усіх видів мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, 
говоріння, писемне мовлення), системності й логічності, доступності, 
активності, естетичності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97451  
 

Дата реєстрації авторського права  06.05.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Васильків Ірина Дмитрівна, Островський Валерій Васильович, Пар-
шин Ілля Леонтійович, Букавин Іван Ярославович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  "Всесвітня історія" підручник для 7 класу закладів загальної серед-
ньої освіти   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Підручник підготовлено відповідно до Державного стандарту базової і 
повної загальної середньої освіти (2011) та програми "Всесвітня істо-
рія. 7-9 класи" затвердженої наказом Міністерства освіти і науки 
України від 07.06.2017 р. № 804.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97452  
 

Дата реєстрації авторського права  06.05.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хлібовська Ганна Миколаївна, Наумчук Оксана Володимирівна, 
Крижановська Марія Євгенівна, Бурнейко Ігор Олегович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Історія України" підручник для 7 класу закладів загальної середньої 
освіти   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник з історії України для 7 класу містить навчальний матеріал 
курсу, хронологічно обмежений V-XV століттями відповідно до чинної 
програми для роздільного вивчення курсів історії України та всесвіт-
ньої історії.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97453  
 

Дата реєстрації авторського права  06.05.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Соколова Яніна Михайлівна  
 

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)  Типовий сценарій циклової передачі для показу на телебаченні та/або 
в інтернеті з робочою назвою "ЯК ВАМ НЕ СОРОМНО!"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Ведуча буде з'являтися там, де її не чекають. І питати з тих, за кого 
може бути соромно. Цей проєкт - відповідь Яніни Соколової реаліям.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97454  
 

Дата реєстрації авторського права  06.05.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цимбалюк Валерій Іванович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Приватна детективна діяльність"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Мета навчального посібника - сприяння засвоєнню студентами спеці-
альності 081 "Право" закономірностей розвитку недержавних право-
охоронних органів і їх вплив на безпеку країни, що є одним із найваж-
ливіших факторів сталого розвитку суспільства. Збереження високого 
рівня злочинності залишається однією із головних загроз для глоба-
льної та національної безпеки. На це вказують загальновідомі та без-
заперечні статистичні дані абсолютного і відносного зростання рівня 
злочинності у світі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97455  
 

Дата реєстрації авторського права  06.05.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Осипенко Світлана Олександрівна, Когут Інна Анатоліївна, Яцух 
Олена Олексіївна, Аблязова Ельвіна Зуфарівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Development and incipience decentralization of authority 
in Ukraine and formation of its impact on local budgets' financial 
capacity"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У статті проведено аналіз реалізації політики децентралізації влади як 
ключового напряму серед комплексу реформ започаткованих в Укра-
їні з метою побудувати більш ефективну систему державного управ-
ління. Визначено роль адміністративно-територіальної реформи у 
процесі посилення децентралізації в Україні та розбудові фінансово 
спроможних громад. Проведено аналіз методів оцінки ступеня фінан-
сової децентралізації на основі аналізу самостійності регіональних та 
місцевих органів влади в рамках податкової та видаткової політики.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97456  
 

Дата реєстрації авторського права  06.05.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Радченко Наталія Геннадіївна, Рубцова Наталя Миколаївна, Чкан 
Ірина Олександрівна, Якушева Інна Євгенівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Methodical approaches to implementation of financial 
bank stability"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У статті визначено фінансову стабільність як здатність банку ефекти-
вно виконувати свої функції та забезпечувати розвиток шляхом тран-
сформації ресурсів та мінімізації ризиків. Встановлено, що застосу-
вання певних методологічних підходів багато в чому залежить від су-
б'єкта, який проводить оцінку. У цій статті метод аналітичної ієрархії 
Т. Сааті був використаний для оцінки банків за рівнем їх фінансової 
стійкості.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97457  
 

Дата реєстрації авторського права  06.05.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Димиха Микола Прокопович (Нікодимов)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Концептуальна модель системи ефективного запам'ятову-
вання і відтворення інформації" ("СЕЗВІ")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Стаття присвячена аналізу інструментів покращення пам'яті, підви-
щення ефективності запам'ятовування і відтворення інформації та 
визначенню структурних елементів концептуальної моделі системи 
ефективного запам'ятовування і  відтворення інформації "СЕЗВІ".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97458  
 

Дата реєстрації авторського права  06.05.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Димиха Микола Прокопович (Нікодимов)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Ілюстрація до статті "Концептуальна модель системи ефективного 
запам'ятовування і відтворення інформації"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Ілюстрація визначає структурні елементи концептуальної моделі сис-
теми ефективного запам'ятовування і відтворення інформації "СЕЗВІ".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97459  
 

Дата реєстрації авторського права  06.05.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Черевко Олена Олександрівна, Щербаков Сергій 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 "Комп'ютерна модель процесу кристалізації 
суцільнолитого злитка в умовах МБЛЗ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма являє собою чисельну реалізацію математич-
ної моделі процесу кристалізації злитка на МБЛЗ, яка дозволяє аналі-
зувати профіль температури поверхні та внутрішнє температурне по-
ле злитка, вивчати характер і ступінь впливу на процес теплообміну 
між злитком і кристалізатором, режимів вторинного охолодження, 
швидкості витягування та фізичних властивостей сталі. Отримана в 
результаті моделювання інформації може бути використана в роботі 
систем вторинного охолодження і м'якого обтиску.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97460  
 

Дата реєстрації авторського права  06.05.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гуторов Андрій Олександрович, Гуторов Олександр Іванович, Гро-
шев Сергій Володимирович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Управління ефективністю використання земельних ресурсів 
фермерських господарств: теорія та практика сталого землекористу-
вання"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Узагальнено наукові основи сталого землекористування, сутність зе-
мельного капіталу фермерських господарств. Здійснено комплексну 
оцінку економічної, соціальної та екологічної ефективності викорис-
тання земельних ресурсів фермерських господарств. Удосконалено  
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організаційно-економічні засади підвищення ефективності викорис-
тання земельних ресурсів фермерських господарств.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97461  
 

Дата реєстрації авторського права  06.05.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чабан Василь Йосипович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Закон Ньютона рухомих мас"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Адаптовано ґравітаційний закон Ньютона на випадок рухомих мас у 
всеможливому діапазоні швидкостей у плоскому Евклідовому просто-
рі і звиклому часі. При цьому враховано скінченну швидкість розпо-
всюдження ґравітаційного поля. На цій підставі одержано вираз ґраві-
таційного радіуса в обхід метрики Шварцшильда у викривленому 
Римановому просторі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97462  
 

Дата реєстрації авторського права  06.05.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зубко Олександр Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Книга "Магия: первое впечатление"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Ця книга не дає порад на всі випадки життя, але вона дозволяє зрозу-
міти куди тобі рухатися, щоб отримати відповіді на питання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97463  
 

Дата реєстрації авторського права  06.05.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Веденяпін Владислав Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "СМАРТ ТЕХНОЛОДЖІ 
ЮКРЕЙН" 
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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 "Автоматизована інформаційно-аналітична 
система "AIAS Smart tech"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма має на меті автоматизацію бізнес-процесів організацій та 
підприємств, а також надає можливість створення й керування аналі-
тичними звітами, що сприяє прийняттю гнучких та оптимізованих 
рішень для забезпечення ефективної автоматизації повного циклу на-
дання послуг та/або циклу виконання робіт організації/підприємства.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97464  
 

Дата реєстрації авторського права  06.05.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Веліксар Людмила Георгіївна, Драганов Петро Михайлович, Курогло 
Надія Іванівна, Мілков Анатолій Миколайович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  "Гагаузька мова" підручник для 7 класу закладів загальної середньої 
освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Підручник для закладів загальної середньої освіти.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97465  
 

Дата реєстрації авторського права  06.05.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бакуліна Наталія Валеріївна, Яковлева Ольга Михайлівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Іврит" підручник для 3 класу закладів загальної середньої освіти   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник для закладів загальної середньої освіти.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97466  
 

Дата реєстрації авторського права  06.05.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Веліулаєва Аліє, Алієва Лєніє, Муртазаєва Гульнар  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Кримськотатарська мова" підручник для 7 класу закладів загальної 
середньої освіти   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник для закладів загальної середньої освіти.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97467  
 

Дата реєстрації авторського права  06.05.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Музиченко Наталія Олександрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір з ілюстраціями "Колода для начинаю-
щих "КЛЮЧИ К ОРАКУЛУ ЛЕНОРМАН". ПРОСТО О СЛОЖ-
НОМ"  ("КЛЮЧИ К ОРАКУЛУ ЛЕНОРМАН" для начинающих. 
ПРОСТО О СЛОЖНОМ")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір - навчально-методичний посібник, який дозволить самостійно 
освоїти і почати практикувати оракул Ленорман. За його допомогою 
відразу ж можна зробити розклад і прочитати його. Багатогранність 
значень карт дозволить прояснити будь-яку життєву ситуацію.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97468  
 

Дата реєстрації авторського права  06.05.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Музиченко Наталія Олександрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір з ілюстраціями "Колода для начинаю-
щих "КЛЮЧИ К ТАРО". ПРОСТО О СЛОЖНОМ" ("КЛЮЧИ К 
ТАРО" для начинающих. ПРОСТО О СЛОЖНОМ")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір - навчально-методичний посібник, який дозволить самостійно 
освоїти і почати практикувати систему Таро. Основна складність ви-
никає в перекладі символів і образів в чітку і однозначну відповідь. 
Тому і з'явилася ідея на базі класичної колоди створити колоду 
"КЛЮЧІ ДО ТАРО" для навчання та систематизації інформації та 
розповісти про складне просто.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97469  
 

Дата реєстрації авторського права  07.05.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Ко-
роленка 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Практика усного і писемного мов-
лення (англійська мова)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Рахно М. Ю. Практика усного і писемного мовлення 
(англійська мова) : навч.-метод. посіб. для студ. напряму 014 Середня 
освіта (Українська мова і література) / Михайло Рахно, Руслана Шра-
мко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. - Полтава : ПНПУ 
імені В. Г. Короленка, 2019. - 160 с. 

 

Анотація   

У навчально-методичному посібнику запропоновано курс практично-
го матеріалу, уміщено методичні зауваги до виконання практичних 
завдань, самостійної роботи, укладено перелік рекомендованої літера-
тури. Для студентів, викладачів педагогічних навчальних закладів та 
всіх небайдужих до навчання, викладання англійської мови.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97470  
 

Дата реєстрації авторського права  07.05.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Ко-
роленка 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Практика усного і писемного мов-
лення другої іноземної мови (англійська)"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Рахно М. Ю. Практика усного і писемного мовлення 
другої іноземної мови (англійська) : навч.-метод. посіб. для студ. на-
пряму 014 Середня освіта (Мова і література (німецька) / Михайло Рахно, 
Руслана Шрамко ; Полтав. нац. пед. ун-т імені В. Г. Короленка. - Полтава : 
ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2019. - 296 с. 

 

Анотація   

У навчально-методичному посібнику запропоновано курс практично-
го матеріалу, уміщено методичні зауваги до виконання практичних 
завдань, перелік рекомендованої літератури. Для студентів, виклада-
чів педагогічних навчальних закладів та всіх небайдужих до навчан-
ня, викладання англійської мови як другої іноземної мови.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97471  
 

Дата реєстрації авторського права  07.05.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Прибилов Павло Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Складений твір "Графічне та текстове оформлення сайту Хімелемент"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

В складеному творі "Графічне та текстове оформлення сайту Хімеле-
мент" російською та українськими мовами, на головній та інших сто-
рінках, які відкриваються шляхом кліку мишкою на обраній темі, ві-
дображена інформація про суб'єкта господарювання; діяльність, якою 
він займається; товари та характеристика товарів, що реалізується 
суб'єктом господарювання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97472  
 

Дата реєстрації авторського права  07.05.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Елвіра Джейн (Elvira Jain)  
 
Повне ім'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 "Face Fitness"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Описаний твір авторського масажу обличчя "Face Fitness" на англій-
ській мові.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97473  
 

Дата реєстрації авторського права  07.05.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Паршук Світлана Миколаївна, Іванець Наталія Володимирівна, Сте-
панова Тетяна Михайлівна, Курчатова Анжеліка 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)  Навчально-методичний посібник "Педагогічна практика. Спеціаль-
ності 012 Дошкільна освіта, 013 Початкова освіта"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Степанова Т. М. Педагогічна практика: навч.-метод. 
посіб. для студ. закл вищ. освіти / Степанова Т. М., Курчатова А. В., 
Паршук С. М., Іванець Н. В. - Миколаїв: СПД Румянцева, 2019. - 158 с. 

 
Анотація   

У навчально-методичному посібнику подано програми та завдання 
навчальної педагогічної практики підготовки фахівця у галузі дошкі-
льної та початкової освіти. Висвітлено організаційні умови підготовки 
та проходження студентами педагогічної практики у закладах дошкі-
льної освіти та початковій школі. Навчально-методичний посібник 
адресований викладачам, студентам спеціальності 012 Дошкільна 
освіта та 013 Початкова освіта, які навчаються за освітнім ступенем 
бакалавр та практичним працівникам закладів освіти.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97474  
 

Дата реєстрації авторського права  07.05.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Паршук Світлана Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методичні рекомендації для студентів спеціальності 
013 Початкова освіта "Педагогічна практика"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Педагогічна практика: методичні рекомендації для 
студентів спеціальності 013 Початкова освіта. Миколаїв: СПД Румян-
цева, 2019. 49 с. 

 

Анотація   

У творі подано програму та завдання педагогічної практики        під-
готовки фахівця у галузі початкової освіти. Висвітлено організаційні 
умови підготовки та проходження студентами педагогічної практики 
у початковій школі. Методичні рекомендації адресовані викладачам, 
студентам спеціальності "Початкова освіта"      за освітнім ступенем ба-
калавра.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97475  
 

Дата реєстрації авторського права  07.05.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іванець Наталія Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Стаття "Модель мультикультурного виховання учнів початкової 
школи в позакласній роботі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Іванець Н. В. Модель мультикультурного виховання 
учнів початкової школи в позакласній роботі // Педагогіка формуван-
ня творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. - 2018. - Ви-
пуск 61. - С. 165-169. 

 
Анотація   

Статтю присвячено проблемні мультикультурного виховання учнів 
початкової школи у позакласній роботі. У статті акцентовано увагу на 
тому, що в теорії і практиці освіти доцільно розглядати проблеми му-
льтикультурної комунікації і залучення молоді до культурних і мора-
льних цінностей інших країн і народів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97476  
 

Дата реєстрації авторського права  07.05.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рехтета Любов Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Математика. Практикум для сту-
дентів спеціальності 013 Початкова освіта"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування:  Математика. Практикум для студентів спеціальнос-
ті 013 Початкова освіта (І частина) : навчально-методичний посібник / 
укл. Л. О. Рехтета. - Миколаїв : СПД Румянцева, 2019. - 160 с. 

 
Анотація   

Практикум містить матеріал з таких розділів: множини, елементи ма-
тематичної логіки, відношення, цілі невід'ємні числа. Кожен з них ро-
збито на окремі заняття, в яких викладено основні теоретичні поло-
ження. Подаються зразки розв'язування основних видів задач, а та-
кож вправи для самостійної роботи. Для студентів спеціальності 013 
Початкова освіта.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97477  
 

Дата реєстрації авторського права  07.05.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іванець Наталія Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Мультикультурна школа - модель нової школи в системі освіти"  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Іванець Н. В. Мультикультурна школа - модель но-
вої школи в системі освіти // Актуальні питання гуманітарних наук. - 
2019. - Випуск 23. - Том 2. - С. 90-94. 

 

Анотація   

Автор статті акцентує увагу на тому, що у всі часи в нашій державі 
освіта була потужним інструментом національного об'єднання. Тому 
школа повинна бути першою сходинкою, яка об'єднує інтереси окре-
мих етнічних груп шляхом організації такого мультикультурного 
освітнього середовища, в якому зберігається і розвивається мова і ку-
льтура всіх представлених у ньому національностей.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97478  
 

Дата реєстрації авторського права  07.05.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Молчанова Ірина Сергіївна (Ира Молчанова)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Роман "Идеалиус"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Він зобов'язаний був мстити. Улюблена жінка була занадто гарна й 
дуже ранима, щоб витримати натиск неотесаності. Планета вимагає 
допомоги. Діяльність людини ставить під загрозу клімат і екологію. 
Економічна криза посилається чисельністю населення. Новий штам 
вірусу атакує одну країну за іншою. Вакцина від коронавіруса існува-
ла до початку пандемії. Її отримають відібрані за критеріями "Ідеалі-
уса" представники суспільства. В рамках цього проекту в світі вста-
новиться новий порядок.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97479  
 

Дата реєстрації авторського права  07.05.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Паламарчук Олександр Павлович  
 

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 "Телекомунікаційна платформа Glare Unified 
Communication Platform"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма призначена для оптимізації та автоматизації 
процесів обробки інформації, що супроводжують діяльність усіх під-
розділів організації та надання акутальної інформації для оператив-
ного прийняття управлінських рішень керівниками підрозділів та ор-
ганізації в цілому, їхнього контролю, супроводження та підтримки.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97480  
 

Дата реєстрації авторського права  07.05.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Драган Олена Василівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Діяльність прокурора у виконавчому провадженні: ак-
туальні питання теорії та практики"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Досліджено питання участі прокурора у виконавчому провадженні під 
час реалізації конституційної функції представництва інтересів дер-
жави в суді та функції нагляду за додержанням законів під час вико-
нання судових рішень у кримінальних справах.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97481  
 

Дата реєстрації авторського права  07.05.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Малько Владислав Юрійович, Білоус Наталія Валентинівна, Кривко 
Дмитро Володимирович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп`ютерна програма ведення електронного документообігу під-
приємства "FLUSSO" ("FLUSSO")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Веб-орієнтоване застосування для автоматизації електронного доку-
ментообігу "FLUSSO" є інтуїтивно зрозумілим клієнт-серверним рі-
шенням, яке має можливість роботи з інформацією в режимі віддале-
ного доступу з будь-якої точки світу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97482  
 

Дата реєстрації авторського права  07.05.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чагарин Олег Орестович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп`ютерна програма "Алгоритм/GUI для візуалізації портфелю з 
робоадвайзором"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Алгоритм /GUI для візуалізації портфелю цінних паперів з робоадвай-
зером дозволяє легко візуалізувати поведінку бажаного портфеля за 
обраний період та дізнатися основні його метрики.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97483  
 

Дата реєстрації авторського права  07.05.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Костюк Вікторія Анатоліївна, Сокотун Вікторія Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Стаття "Тенденції розвитку інноваційних банківських продуктів в 
Україні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Костюк В. А., Сокотун В. С. Тенденції розвитку інно-
ваційних банківських продуктів в Україні // Електронний науковий 
журнал "Приазовський економічний вісник". - 2018. - № 6 (11). -        
С. 449-455. 

 
Анотація   

У статті розглянуто підходи до визначення поняття "банківська інно-
вація", розкрито переваги і передумови банківських інновацій. Про-
аналізовано сучасний стан розвитку інтернет-банкінгу та мобільного 
банкінгу в Україні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97484  
 

Дата реєстрації авторського права  07.05.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мальований Павло Костянтинович, Кириченко Володимир Володи-
мирович, Царук Віталій Васильович  

 
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 "Алгоритм ді-
агностики викривлення хребта (сколіозу, лордозу, кіфозу та інших по-
ложень) за допомогою комп'ютерного зору та нейромережі" ("Атлант 
(СПАЙН ВОКС)")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Даний алгоритм співставляє точки, отримані при фото чи відеофікса-
ції комп'ютерного зору, через нейронну мережу та формує заключення 
на основі відхилень від норми по усіх заданих параметрах (опираю-
чись на доказову медицину).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97485  
 

Дата реєстрації авторського права  07.05.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Семенов Євгеній Костянтинович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп`ютерна програма "Система оперативного управління земель-
ними ресурсами в межах об'єднаної територіальної громади"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Твір передбачає можливість оперативного доступу до інформації від-
носно земельних ресурсів в межах об'єднаної територіальної громади. 
Дозволяє здійснювати оцінку якості використання земельних ресурсів.      
    

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97486  
 

Дата реєстрації авторського права  07.05.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Литвин Олена Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка творів ужиткового мистецтва "Збірка зображень трикотажних 
в'язаних та шитих виробів Nit.kA"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

В'язані, трикотажні та шиті вироби розраховані для жінок різного ві-
ку та розміру. Колекція виробів складається з різних кардиганів, кос-
тюмів та суконь. Також колекцію доповнюють базові вироби, такі як: 
футболки, брючні костюми, костюми із спідницями, різнопланові све-
три та джемпери, топи, майки та шорти. Вироби можуть бути вигото-
влені як з вовни, так і з бавовни.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97487  
 

Дата реєстрації авторського права  07.05.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кліманов Дмитро Вікторович, Таратухін Євген Борисович , Савін Ві-
талій Олександрович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

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

 
Анотація   

"BUS довідка" - сервіс з пошуку та відображення розкладу, маршру-
тів, зупинок, пересування громадського транспорту в реальному часі 
та новин і даних довідникових служб.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97488  
 

Дата реєстрації авторського права  07.05.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Маки"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97489  
 

Дата реєстрації авторського права  07.05.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ільченко Тетяна Володимирівна (Марина Спроуз), Аляров Віталій 
Вагифович  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Зачепилася за терен"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97490  
 

Дата реєстрації авторського права  07.05.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шарбоннель Жан-Клод Мішель  
 

Повне ім'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 "J-C Amour et poesie"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97491  
 

Дата реєстрації авторського права  07.05.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Семенюк Любов Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір практичного характеру "Метафориче-
ские ассоциативные карты "МОСТЫ" ("МАК "МОСТЫ")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Літературний письмовий твір може бути використаний в консульту-
ванні, психотерапії, коучингу, груповій та індивідуальній роботі з під-
літками та дорослими в наступних напрямках: розуміння своїх емо-
ційних станів і способів реагування на різні ситуації в житті; розумін-
ня етапів свого розвитку і продумування стратегій і подальших шля-
хів розвитку себе; підвищення самооцінки і впевненості в собі; робота 
з родовими програмами; робота з травмами; усвідомлення і актуалі-
зація своїх ресурсних станів.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97492  
 

Дата реєстрації авторського права  08.05.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Притченко Данило Євгенович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Фотографічний твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка фотографічних творів "Midday Sun /Полуденное Солнце"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

До складу збірки входять 100 фотографічних зображень. Збірка міс-
тить фотороботи автора, які були виконані у період з 12.02.2007 по 
30.04.2020. Збірка представлена кольоровими та чорно-білими фото та 
включає портрети, пейзажі, натюрморти, анімалізм тощо.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97493  
 

Дата реєстрації авторського права  08.05.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гурець 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)  Літературний письмовий твір навчального характеру "Опис гри "Я 
вмію. Я знаю. Я хочу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Опис гри, яка має розвивальну мету і є гарним інструментом для під-
готовки дитини до школи.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97494  
 

Дата реєстрації авторського права  08.05.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Рудий Олександр 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)  Пісня "Ангел"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97495  
 

Дата реєстрації авторського права  08.05.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пелехова Ольга Леонідівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Авторська школа софрології Пелехової-Лож'є"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

В роботі представлені матеріали авторської школи, які допомогають 
клієнту змінити своє мислення і вибрати нову форму поведінки таким 
чином, щоб стати більш щасливим і продуктивним.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97496  
 

Дата реєстрації авторського права  08.05.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Паларієв Михайло Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Ілюстрація, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник ілюстрацій "Frumu Shika"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У збірнику представлені 20 ілюстрацій двох маленьких овечок: Frumu 
i Shika (Фруму і Шика).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97497  
 

Дата реєстрації авторського права  08.05.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Паларієв Михайло Олександрович, Паларієв Олександр Андрійович, 
Яркова Ірина Володимирівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Дитяча книга "Наш день"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Книга про двох маленьких овець: Фруму та Шику, які народилися в 
селі Фрумушика - Нова. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97498  
 

Дата реєстрації авторського права  12.05.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Light cloud (псевдонім), Light cloud (псевдонім), Light cloud (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 "Кольорове життя"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Це мотиваційний твір, який написаний для людей, які розчаровува-
лися в усьому, що їх оточує. В пісні йдеться про те, щоб люди не опус-
кали рук та йшли вперед, творили своє кольорове життя і нікого не 
слухали.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97499  
 

Дата реєстрації авторського права  12.05.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Light cloud (псевдонім), Light cloud (псевдонім), Light cloud (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 "Туман"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Це патріотичний твір, написаний під впливом подій на заході нашої 
країни. Хотілось підняти бойовий дух наших всіх жителів України.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97500  
 

Дата реєстрації авторського права  12.05.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Алєєв Анатолій Максимович  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір, Ескіз, креслення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Ескізи деталей для створення генераторів, тепло-
електрогенераторів, вітрогенераторів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В альбомі креслень представлені варіанти та складові частини гене-
раторів, тепло-електрогенераторів, вітрогенераторів і генераторів з 
системою охолодження.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97501  
 

Дата реєстрації авторського права  12.05.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Семенов Євгеній Костянтинович  
 
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 "Веб-програма 
"Система оперативного управління земельними ресурсами в межах 
об'єднаної територіальної громади''   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Твір передбачає можливість оперативного доступу до інформації від-
носно земельних ресурсів в межах об'єднаної територіальної громади. 
Дозволяє здійснювати оцінку якості використання земельних ресурсів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97502  
 

Дата реєстрації авторського права  12.05.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чорна 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 "Реалізація антропоцентричного чинника у податко-
вій термінології"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У статті зроблено спробу подати стислий аналіз впливу позамовних 
чинників на формування української податкової терміносистеми в  
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аспекті антропоцентричної парадигми; закцентовано увагу на значен-
ні суспільно-психологічного чинника для становлення автохтонної 
професійної лексики.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97503  
 

Дата реєстрації авторського права  12.05.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чорна 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 "Соціокомунікативний підхід до проблеми запозичень 
в українській податковій термінології"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Чорна О. В. Соціокомунікативний підхід до пробле-
ми запозичень в українській податковій термінології // Термінологіч-
ний вісник. - 2019. - Випуск 5. - С. 212-220. 

 

Анотація   

У статті проаналізовано вплив позамовних та інтралінгвальних чин-
ників на процес запозичення термінів до податкової сфери, порушено 
питання доцільності їхнього використання. Позамовні чинники умов-
но розділено на історичні, суспільно-політичні, суспільно-психологічні. 
Закцентовано увагу на взаємозв'язку процесів розвитку мови з історі-
єю народу та на особливостях семантичного розвитку слів, спричине-
них структурною специфікою конкретних мов.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97504  
 

Дата реєстрації авторського права  12.05.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чорна Олена 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)  Науковий твір "Особливості вияву родо-видових відношень в україн-
ській податковій терміносистемі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Чорна О. В. Особливості вияву родо-видових відно-
шень в українській податковій терміносистемі // Наукова терміноло-
гія нового століття: теоретичні і прикладні виміри. - 2016. - С. 254-257.  

 

Анотація   

Статтю присвячено гіперо-гіпонімічним системним відношенням в 
українській податковій терміносистемі. З'ясовано сутність гіпонімії, 
якій належить вагома роль систематизатора лексичних систем націо-
нальних мов узагалі й термінологічних підсистем зокрема, схаракте- 
 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 59, 2020 

 

36 

ризовано родо-видові відношення між податковими термінами, дослі-
джено їхній зв'язок із дефініціями, визначено основні функції гіпоні-
мів і сукупність засобів вираження гіперо-гіпонімних відношень.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97505  
 

Дата реєстрації авторського права  12.05.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чорна 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 "Принципи системного аналізу українських податко-
вих термінів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Чорна О. В. Принципи системного аналізу українсь-
ких податкових термінів // Термінологічний вісник. - 2017. - Випуск 4. - 
С. 198-204. 

 

Анотація   

У статті проаналізовано погляди лінгвістів на сучасну природу термі-
на як особливого мовного знака, подано його засадничі характеристи-
ки. Схарактеризовано принципи системного підходу до вивчення по-
даткової термінології.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97506  
 

Дата реєстрації авторського права  12.05.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Попик Юрій Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 
"ПРОБЛЕМИ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ У СТАНОВЛЕННІ МЕ-
НЕДЖЕРСЬКОГО КОЛЕКТИВУ"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У статті висвітлюються проблеми ділового спілкування менеджерів 
як сукупність: а) загальної потреби людей у спілкуванні; б) реалізації 
стратегій менеджерської діяльності. Автор аналізує складники ділово-
го спілкування: обмін інформацією, пропозиціями, вимогами, погля-
дами, мотивацією діяльності в цілому. У статті проаналізовано зміст 
ділового спілкування.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97507  
 

Дата реєстрації авторського права  12.05.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Попик Юрій Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру "Осо-
бливості соціально-виховної роботи в умовах установ відбування по-
карань"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У статті розглядаються особливості соціально-виховної роботи в 
установах виконання покарань як провідного засобу виправлення та 
ресоціалізації засуджених. Описані напрями, форми та методи соціа-
льно-виховної роботи з засудженими в умовах установ виконання по-
карань України.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97508  
 

Дата реєстрації авторського права  12.05.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Попик Юрій Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру "Спі-
льна діяльність як умова соціального становлення підлітків"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У статті висвітлюються проблеми підліткового віку, що зумовлені бі-
ологічними, психологічними та соціальними змінами особистості. Ав-
тор досліджує соціальне становлення особистості засобами організації 
різнорівневої взаємодії, яка відноситься до спільної діяльності.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97509  
 

Дата реєстрації авторського права  12.05.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Попик Юрій Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 59, 2020 

 

38 

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 "За-
гальні підходи до характеристики процесу соціалізації особистості пі-
дліткового віку"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У статті проаналізовано загальні підходи до характеристики процесу 
соціалізації особистості підліткового віку. Автор наводить визначення 
поняття "соціалізації" у соціологічному та педагогічному вимірах.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97510  
 

Дата реєстрації авторського права  12.05.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Попик Юрій Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру "Робота 
соціального педагога в установах пенітенціарної системи. Курс лекцій"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Попик Ю. В. Робота соціального педагога в устано-
вах пенітенціарної системи : курс лекцій / Ю. В. Попик. - Хмельниць-
кий : ХНУ, 2011. - 178 с. 

 

Анотація   

У посібнику розглянуто структуру пенітенціарної системи та основи 
діяльності соціального педагога у ній. Представлено соціально-
психологічні проблеми сучасної пенітенціарної психології та криміна-
льно-психологічну характеристику злочинності.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97511  
 

Дата реєстрації авторського права  12.05.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гринько Павло 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 "Парадигма цифрової економіки в умовах глобальних змін"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97512  
 

Дата реєстрації авторського права  12.05.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Перевозова Ірина Володимирівна, Гречаник Наталія Юріївна, Швед 
Оксана Миколаївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Основні напрямки створення єдиної системи обліку газу в 
сферах транспортування та споживання побутовими користувачами"  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97513  
 

Дата реєстрації авторського права  12.05.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ярова Любов 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 "Бухгалтерський облік операційної оренди основних засобів"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Метою дослідження є визначення та відображення в бухгалтерському 
обліку операційної оренди основних засобів. Результати дослідження 
надали можливість розглянути та систематизувати особливості обліку 
операційної оренди основних засобів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97514  
 

Дата реєстрації авторського права  12.05.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ярова Любов 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 "Особливості обліку ремонтів та поліпшень основних засобів"  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Метою дослідження є визначення сутності поліпшень та ремонтів           
основних засобів та відображення їх в бухгалтерському обліку.         
Проведено аналіз праць, публікацій та законодавчо-нормативної         
бази та паралель між нормативними актами бухгалтерського обліку 
та податковим законодавством з обліку ремонтів та поліпшень              
основних засобів  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97515  
 

Дата реєстрації авторського права  12.05.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Золковер Андрій Олександрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Моделі регулювання фінансового ринку: світовий досвід"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97516  
 

Дата реєстрації авторського права  12.05.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Перевозова Ірина Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Методичні аспекти внутрішнього аудиту виконання інвес-
тиційних програм підприємств теплопостачання"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97517  
 

Дата реєстрації авторського права  12.05.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ярова Любов 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 "Сучасний стан та перспективи розвитку аудиторських по-
слуг в Україні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Метою дослідження є аналіз сучасного стану аудиту та аудиторських 
послуг в Україні та внесення пропозицій щодо перспектив розвитку. 
Результати проведеного дослідження надали можливість розглянути 
та систематизувати основні проблеми та виділити пріоритетні напря-
ми розвитку вітчизняного ринку аудиторських послуг. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97518  
 

Дата реєстрації авторського права  12.05.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пулавський Анатолій Антонович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Health Software Product KOLIBRI" ("HSP 
KOLIBRI")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір поданий у вигляді комп'ютерної програми "Health Software 
Product KOLIBRI", основним призначенням якої є визначення функ-
ціональних, метаболічних та гемодинамічних параметрів організму 
людини на основі обробки даних активності роботи серцево судинної 
системи, електроімпедансу, термографії, фотоплетизмографії, гальва-
нічної реакції шкіри, ультразвуку, їх відображення та зберігання.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97519  
 

Дата реєстрації авторського права  12.05.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хіра Харпріт Сінгх  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-публіцистичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Освобождение от страхов. Книга 1 "От страхов к уверенности"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

У творі розглядаються практично-методичні питання самозцілення, 
духовного зросту за допомогою системи природного зцілення Рейкі, 
яку засновано японським доктором Мікіо Усуі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97520  
 

Дата реєстрації авторського права  12.05.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хіра Харпріт Сінгх  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-публіцистичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Освобождение от страхов. Книга 2 "От уверенности к успеху"  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі розглядаються практично-методичні питання самозцілення, 
духовного зросту за допомогою системи природного зцілення Рейкі, 
яку засновано японським доктором Мікіо Усуі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97521  
 

Дата реєстрації авторського права  12.05.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хіра Харпріт Сінгх  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-публіцистичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Думай сердцем. Энергия отношений"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі розглядаються практично-методичні питання самозцілення, 
духовного зросту за допомогою системи природного зцілення Рейкі, 
яку засновано японським доктором Мікіо Усуі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97522  
 

Дата реєстрації авторського права  12.05.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мелкумян Карен Вальтерович, Мельников Денис Ігорович, Шевцов 
Андрій Олександрович  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "СПЕЦБАЙТ" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система керування інцидентами кібербезпе-
ки компанії Спецбайт - sb-csirt.s-byte.сom СБ-КСІРТ.Ес-байт.ком з 
модулями" ("sb-csirt.s-byte.сom СБ-КСІРТ.Ес-байт.ком")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма - платформа управління інцидентами кібербе-
зпеки для офіцерів з інформаційної безпеки та системних аналітиків. 
Має спеціалізований набір інструментів для управління процесом 
аналізу кіберінциденту та подальшої обробки отриманих результатів. 
Побудований за модульним принципом та надає можливість інтегра-
ції сторонніх продуктів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97523  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Попель Павло Петрович, Крикля Людмила Сергіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

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

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник містить матеріал із розділів "Вступ", "Початкові хімічні 
поняття", "Кисень", "Вода", вправи, додатки.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97524  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лубянська Світлана Павлівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-науковий твір "Методика каузальной психокоррекции 
"Fast affective resource therapy" ("Методика "FART")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Твір є практичним професійним інструментом індивідуальної або 
групової психологічної допомоги.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97525  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Діденко Анна Юріївна (Анна Диди, ANNA DIDI)  
 
Повне ім'я 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 "СЕКС"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97526  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Діденко Анна Юріївна (Анна Диди, ANNA DIDI)  
 
Повне ім'я 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 "ДА. ДА. ДА"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97527  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кондратьєв Дмитро Олегович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Деловая"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97528  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шкваренко Юрій Павлович, Асафат Андрій Андрійович  
 
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 зображень "Персонажі мультфільму "Хочу Знать Все!"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97529  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Горянець Володимир Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

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

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97530  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Міщенко 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 "Нові підходи до класифікації інформаційного забез-
печення судово-економічної експертизи"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В статті обґрунтовано необхідність використання судово-економічної 
експертизи для формування доказової бази у кримінальних прова-
дженнях з питань ухилення від сплати податків.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97531  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Міщенко 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 "Теоретико-організаційні засади судово-економічної 
експертизи контрольованих операцій"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В статті досліджено практику судового оскарження платниками пода-
тків рішень органів ДФС за результатами перевірок контрольованих 
операцій.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97532  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Соломчак Олег Володимирович, Соломчак Антін Олегович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Експериментальні дослідження гармонічних спотворень в 
точках спільного приєднання на підстанціях населених пунктів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Наведено експериментальні дослідження несинусоїдальності струмів і 
напруг групових навантажень трансформаторних підстанцій населе-
них пунктів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97533  
 

Дата реєстрації авторського права  13.05.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гагарін Ігор Миколайович (псевдонім), Павляк Костянтин Степано-
вич  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 59, 2020 

 

47 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Универсальная методика самоизле-
чения" ("УМСИ")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97534  
 

Дата реєстрації авторського права  14.05.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кремінська 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)  Методичний посібник "Аппарат 1 форма Анатомической фрезы в те-
хнике Глубокая нить 1 палец - 1 минута"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Спосіб манікюру "Апарат 1 форма Анатомічної фрези, в техніці Гли-
бока нитка 1 палець - 1 хвилина" передбачає нову унікальну постано-
вку рук майстра і є апаратною технікою манікюру.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97535  
 

Дата реєстрації авторського права  14.05.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кремінська 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)  Методичний посібник "Техника покрытия "Anderвстык" с анатоми-
ческим "Блекбендом"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Автор створив нову техніку нанесення покриття на нігтьову пласти-
ну, а саме - покриття "Anderвстик" з анатомічним "Блекбендом", яке 
забезпечує тривалішу носибельність манікюру.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97536  
 

Дата реєстрації авторського права  14.05.2020  
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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 твір наукового характеру "Технологія формування гу-
маністично орієнтованого фахівця сфери фізичної культури і спорту в 
закладах вищої освіти"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У результаті впровадження розробленої технології та імплементації її 
основних положень в освітній процес НУФВСУ відбулися зміни у 
структурі та змісті професійної підготовки студентів, що сприяли фо-
рмуванню соціально-гуманістичних цінностей та професійно значу-
щих рис особистості, необхідних для успішного розв'язання завдань 
галузі.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97537  
 

Дата реєстрації авторського права  14.05.2020  
 

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   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "Обґрунтування специфіки 
організаційного забезпечення фізкультурно-оздоровчої роботи в за-
кладах позашкільної освіти"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Аналіз діяльності закладів позашкільної освіти та дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл дозволив визначити специфіку організаційного за-
безпечення фізкультурно-оздоровчої роботи та шляхи удосконалення 
чинних освітніх програм і розроблення нових форм фізкультурно-
оздоровчої роботи з дітьми та молоддю.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97538  
 

Дата реєстрації авторського права  14.05.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Албул Сергій Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Посібник "Принципи оперативно-розшукової діяльності"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Абдул С. В. Принципи оперативно-розшукової діяль-
ності : посіб. Одеса : Видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2020.- 60 с. 

 

Анотація   

В посібнику на основі теоретичного аналізу, узагальнень нормативно-
правових актів розкрито основні питання щодо принципів оператив-
но-розшукової діяльності. Посібник буде корисним для працівників 
національної поліції України, викладачів та здобувачів вищої освіти.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97539  
 

Дата реєстрації авторського права  14.05.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кардаш 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)  Cтаття "Формування емоційно-образної сторони мовлення старших 
дошкільників засобами театралізації"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Кардаш І. М. Формування емоційно-образної сторо-
ни мовлення старших дошкільників засобами театралізації // Науко-
вий вісник Миколаївського національного університету імені                 
В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки : зб. наук. пр. - 2019. - № 4 (67). - 
С. 73-76. 

 

Анотація   

У статті подано аналіз поглядів науковців щодо формування емоцій-
но-образної сторони мовлення старших дошкільників засобами теат-
ралізації, доведено, що кожна технологія ґрунтується на формуванні 
творчої особистості, для чого потрібно виявляти творчі здібності у 
ранній віковий період. Визначено, що широкі можливості щодо фор-
мування емоційно-образної сторони мовлення дітей дає театралізова-
на діяльність, яка також має унікальні можливості щодо вирішення 
завдань формування творчих здібностей у старших дошкільників.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97540  
 

Дата реєстрації авторського права  14.05.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гніда Тетяна Борисівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Проективна психологічна методика 
"Невимушена саморобка" для індивідуальної та групової роботи" 
("Проективна методика "Невимушена саморобка")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір можна застосувати для індивідуальної роботи з кожним членом 
групи у відкритій (інші учасники слухають відповіді) та закритій фо-
рмі (учасник не ділиться відповідями з групою). Така варіативність 
дозволяє працювати з групами, що мають різний рівень відкритості й 
довіри у відносинах (сталі колективи педагогів, студентів, військових 
тощо).  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97541  
 

Дата реєстрації авторського права  14.05.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Данилевська Ірина Борисівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Safe Fashion"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Конкурс молодих дизайнерів створений Ukrainian Fashion Week та 
компанією Rozetka.ua. За його умовами учасники створюють колекції 
одягу та аксесуарів зі світловідбивними елементами.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97542  
 

Дата реєстрації авторського права  14.05.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кудрявцев В'ячеслав Михайлович  
 

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 "Основні напрямки розвитку 
малих підприємств з позицій забезпечення інвестиційної безпеки"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В роботі розглянуто пріоритетні напрямки розвитку малих підпри-
ємств з позицій забезпечення інвестиційної безпеки. Відмічено негати-
вні тенденції зменшення числа малих підприємств в реальному секто- 
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рі економіки і зростання чисельності малих підприємств торгівлі і 
громадського харчування, а в зв'язку з цим, виявлено найважливіші 
причини, що стримують розвиток малого підприємництва.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97543  
 

Дата реєстрації авторського права  14.05.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кудрявцев В'ячеслав Михайлович  
 
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 "Основи концепції забезпечен-
ня економічної та інвестиційної безпеки"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

В роботі розглянуто необхідність формування концепції безпеки, що 
ґрунтується на виокремленні та обліку інтересів кожного з учасників 
економічних відносин. Така система управління повинна враховувати 
специфіку господарської діяльності і відносно ті механізми, які можуть 
найбільш ефективним способом впливати на кожного суб'єкта з метою 
реалізації ними суспільно значущих цілей.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97544  
 

Дата реєстрації авторського права  14.05.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ростовська Тетяна 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 твір "Нетрадиционные методы арт-терапии. Мандало-
терапия" ("Мандалотерапия")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Мандалотерапія - один із сучасних напрямків арт-терапії, що може 
стати як самостійним, так і додатковим методами роботи психолога й 
арт-терапевта. Найбільш повний курс мандалотерапії, розрахований 
на спеціалістів допомогаючих професій та широке коло зацікавлених 
в розвитку осіб.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97545  
 

Дата реєстрації авторського права  14.05.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коцюба Владислав Анатолієвич  
 

Повне ім'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 "Метафоричний рекреаційний масаж"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Метафоричний рекреаційний масаж - метод забезпечення фізичного 
та психологічного комфорту за допомогою використання двох поєд-
наних між собою засобів: звичайного рекреаційного масажу та діало-
гу, який відбувається у метафоричному режимі, тобто з використан-
ням образів. Масаж не є засобом лікування хвороб, а рекреації, його 
мета - забезпечення фізичного та душевного комфорту клієнта.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97546  
 

Дата реєстрації авторського права  14.05.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коваль Діана Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний твір "Метафоричні карти "Спокуса"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97547  
 

Дата реєстрації авторського права  14.05.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ростовська Тетяна 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 твір "Інтуїтивна інтегративна мандала" ("Інтегромандала")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Інтуїтивна інтегративна мандала, техніка правопівкульового малю-
вання, що базується на мислені образами та метафорами. Мандала тут 
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розуміється як інтуїтивний малюнок у колі. Вона не має побічних 
ефектів, не сприяє ретравматизації особи, може застосовуватися як 
самостійний чи допоміжний метод у роботі арт-терапевта, можливе 
також самостійне індивідуальне використання поза терапією.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97548  
 

Дата реєстрації авторського права  14.05.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дериховська Вікторія 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 "ANALYSIS OF CURRENT TRENDS IN MIGRATION 
FLOW IN UKRAINE: LABOR AND EDUCATIONAL MIGRATION"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі обґрунтовано актуальність моніторингу міграційного руху на-
селення, визначено головні тренди, що нині притаманні українській 
міграції - освітня та трудова міграції, зазначено їх переваги та недолі-
ки для країни-донору мігрантів.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97549  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шевчук Геннадій Степанович, Куценко Тетяна Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Програма школи "Финансовой гра-
мотности"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97550  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Смоліна Наталія Олександрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір технічного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір технічного характеру "Астропсихоло-
гическая игра "Астромуза"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97551  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петкова Тетяна Вікторівна   
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Обучающая 
программа "Женский оргазм от А до Я"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97552  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Діденко Анна Юріївна (Анна Диди, ANNA DIDI)  
 

Повне ім'я 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 "ФУТБОЛИСТ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97553  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Діденко Анна Юріївна (Анна Диди, ANNA DIDI)  
 

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 "ЛЕОНУ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97554  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Діденко Анна Юріївна (Анна Диди, ANNA DIDI)  
 

Повне ім'я 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 "ЗАЩИЩЕННАЯ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97555  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Діденко Анна Юріївна (Анна Диди, ANNA DIDI)  
 

Повне ім'я 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 "Бывший ВОВА"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97556  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Діденко Анна Юріївна (Анна Диди, ANNA DIDI)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Иностранец"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97557  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пахомова Тетяна Геннадіївна, Бондар Тамара Іванівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Англійська мова (3-й рік навчання)" Підручник для 7 класу закладів 
загальної середньої освіти   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97558  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Свидло Ганна Ігорівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Дослідження динаміки та структури кількості безро-
бітного населення в Україні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Науковий твір присвячено аналізу кількості безробітного населення в 
Україні.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97559  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Костіков Олександр Анатолійович, Холодняк Юрій Сергійович, По-
длєсний Сергій Володимирович, Капорович Світлана Володимирівна  

 

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 "Розрахунок на міцність двохопорних двота-
врових балок версія 1.0"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Створено для визначення номера двотавра, який задовольняє умови 
міцності балки за нормальними, дотичними і еквівалентними напру-
женнями.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97560  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  ДАРИНА ФРЕЙН (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 "Мировое сознание. Книга Первая"    
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97561  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чиханцова Олена Анатоліївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Опитувальник 
"Вивчення якості життя особистості"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Методика "Вивчення якості життя особистості" - опитувальник осо-
бистісний, призначений для оцінки задоволеності та якості життя лю-
дини. Опитувальник складається з 16 тверджень, які потрібно оцінити 
за 7-бальною шкалою. Формування речень однакові для жінок і чоло-
віків. Віковий діапазон - 18 років і старше. Методика передбачає інди-
відуальне та групове дослідження.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97562  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Раєвнєва Олена Валентинівна (Olena Rayevnyeva), Тоузані Тарік 
(Touzani Tarik)  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Formation of the scenarios to manage the behavior of an 
industrial enterprise: methodological approach and models"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Науковий твір присвячений розробці сценаріїв поведінки промисло-
вого підприємства на підставі побудови оптимізаційної моделі пере-
розподілу капіталу та трудових ресурсів з метою підтримки стабільної 
траєкторії його розвитку.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97563  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Раєвнєва Олена Валентинівна (Olena Rayevnyeva), Бровко Ольга Іва-
нівна, Станіслав Філіп, Аксьонова Ірина Вікторівна, Дериховська Ві-
кторія 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 "Management and modelling of the industrial enterprise's 
crisis situations"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Olena Rayevnyeva, Olha Brovko, Stanislav Filip, Iryna 
Aksonova, Viktoriia Derykhovska Management and modelling of the 
industrial enterprise's crisis situations // Problems and Perspectives in 
Managment. - 2020. - № 18 (1). - С. 192-205. 

 

Анотація   

В науковому творі запропоновано методичний підхід, що дозволяє 
оцінювати та управляти станом підприємства відповідно до стадії ді-
лового циклу на підставі визначення його ресурсних можливостей як 
взаємодії системоформуючих сфер життєдіяльності, а саме - виробни-
чої, фінансової та трудової.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97564  
 

Дата реєстрації авторського права  15.05.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Раєвнєва Олена Валентинівна (Olena Rayevnyeva), Тоузані Тарік 
(Touzani Tarik)  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Models of forecasting of enterprise's behavior in non-
stationary external environment"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Науковий твір присвячений побудові моделей прогнозування поведі-
нки підприємства.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97565  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Комар Олексій Миколайович, Козловський Валерій Валерійович, 
Хмара Олександр Володимирович, Суворов Олександр Вікторович, 
Купін Володимир Миколайович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір практичного характеру "Технічні про-
позиції щодо проведення робіт з реалізації проекту "Створення та 
впровадження на державному рівні автоматизованої інформаційної 
системи моніторингу, аналізу та контролю обігу товарів (робіт, по-
слуг, документів)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Визначають порядок організації та проведення робіт за допомогою ві-
дповідної автоматизованої інформаційної системи, яка дозволить за 
допомогою нанесеного спеціального маркування отримувати інфор-
мацію про життєвий цикл товарів, робіт, послуг, документів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97566  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Комар Олексій Миколайович, Козловський Валерій Валерійович, 
Хмара Олександр Володимирович, Суворов Олександр Вікторович, 
Купін Володимир Миколайович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір практичного характеру "Технічне за-
вдання на реалізацію проекту "Створення та впровадження на дер-
жавному рівні автоматизованої інформаційної системи моніторингу, 
аналізу та контролю обігу товарів (робіт, послуг, документів)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Визначає загальні вимоги до Автоматизованої інформаційної системи 
моніторингу, аналізу та контролю обігу товарів (робіт, послуг, доку-
ментів), яка розробляється на території України в рамках реалізації 
експериментального проекту з впровадженням автоматизованої інфо-
рмаційної системи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97567  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куберська Дар'я Павлівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір з ілюстраціями "Трансформационная 
игра "Точка отсчета.pro_Достижение целей" ("Т-игра "Точка отсче-
та.pro_Достижение целей")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У опису зазначено, що гра дозволяє працювати з підсвідомістю мина-
ючи його захисні механізми, завдяки чому учасники можуть погляну-
ти на свої упередження з боку, для коригування стратегій досягнення 
цілей.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97568  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колєдіна Катерина Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Чинники галь-
мування інноваційного розвитку підприємств"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Обґрунтовано необхідність вибору Україною інноваційного шляху ро-
звитку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97569  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колєдіна Катерина Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Напрямки інно-
ваційного розвитку промислових підприємств"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Обґрунтовано необхідність інноваційного розвитку як головного чин-
ника успіху промислових підприємств та країни в цілому.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97570  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колєдіна Катерина Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Методичний пі-
дхід до оцінки рівня інноваційного розвитку підприємства"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Розроблено методичний підхід до оцінки рівня інноваційного розвитку 
підприємства на підставі інтегрального показника.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97571  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Колєдіна Катерина Олександрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Вплив суми ін-
вестицій на дохідність інноваційних проектів підприємств"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Побудовано економіко-математичну модель впливу основних техніко-
економічних показників на очікуваний економічний ефект проекту.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97572  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Прокопенко Олександр Андрійович, Полєтаєва Ганна Норайрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір з ілюстраціями "Дизайн двомірної гри 
"The Nothing"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97573  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Балан Ганна Костянтинівна, Божок Юлія Володимирівна, Гращен-
кова Тетяна Валеріївна, Гриб Олег Миколайович, Лобода Наталія 
Степанівна, Пилип'юк Віктор Вікторович, Яров Ярослав Сергійович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Одеський державний екологічний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Звіт про науково-дослідну роботу за договором від 
26.03.2018 р., № 02/293 "Оцінка антропогенного впливу на водні еко-
системи" (проміжний)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Досліджені рівні використання природних водних ресурсів річок 
України, які знаходяться у різних географічних зонах.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97574  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лобода Вероніка Вадимівна, Полєтаєва Ганна Норайрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір з ілюстраціями "Дизайн двомірної гри 
"Прыгай и беги"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Дизайн двомірної гри-платформера з використанням піксельної графіки. 
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97575  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нагачевська Марина Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка графічних зображень "Дизайн логотипу онлайн-школи 
"RockLearning"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Малюнок представляє собою суцільну лінію у вигляді квадрату з кі-
льцевими заокругленнями в кожній вершині.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97576  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Соколова Яніна 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)  Типовий сценарій циклової передачі для показу на телебаченні та/або 
в інтернеті з робочою назвою "СОРОМНО!"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма досліджує корупцію та викриває факти протиправної, неза-
конної діяльності політиків та урядовців.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97577  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Франко Андрій Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірник літературних творів "Ангел Райдуги (доповнений)"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

"Ангел Райдуги (доповнений)" - збірник філософських казок, легенд, 
оповідань, притч, віршів для духовного зростання дорослих і дітей.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97578  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Картина "Щасливчик"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Хто не встиг, той запізнився! З плином часу та набуттям досвіду, лю-
дина може втратити здатність насолоджуватися цим світом в рожевих 
окулярах.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97579  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мієдінова Наталія Миколаївна (MIEDINOVA), Чуприк Йосип Йоси-
пович (YOYO)  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка музичних творів з текстом "Новорічний хайп" драйвовий альбом"  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Хайповий альбом святкової анімації.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97580  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мієдінова Наталія Миколаївна (MIEDINOVA), Чуприк Йосип Йоси-
пович (YOYO)  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка музичних творів з текстом "Happy Birthday Party" святковий 
альбом" ("НВР")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Святковий альбом для оформлення масових свят та заходів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97581  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мієдінова Наталія Миколаївна (MIEDINOVA), Чуприк Йосип           
Йосипович (YOYO)  

 

Повне ім'я 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 "Артек - Карпати"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97582  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мієдінова Наталія Миколаївна (MIEDINOVA), Чуприк Йосип Йоси-
пович (YOYO)  

 

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 "Палац Палац"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97583  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мієдінова Наталія Миколаївна (MIEDINOVA), Чуприк Йосип Йоси-
пович (YOYO)  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музична збірка "Скаутський круг"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Музична збірка для організаторів та учасників скаутського руху. У 
складі такі пісні: 1. "Скаути Києва"; 2. "Літо живе тут (тілі-тілі, ми 
живемо в "Скаутвілі")"; 3. "Скаут это ты";  4. "Волонтери вперед 
(Волонтерів 7Я)"; 5. "Скаутський круг".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97584  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гопцій Марина Володимирівна, Гопченко Євген Дмитрович, Даус 
Марія Євгенівна, Докус Ангеліна Олександрівна, Кічук Наталія Сер-
гіївна, Кущенко Лілія Вікторівна, Овчарук Валерія Анатоліївна, Ро-
манчук Марина Євгенівна, Сербова Зінаїда Федорівна, Тодорова Оле-
на Іванівна, Шакірзанова Жаннетта Рашидівна, Швець Наталія Ми-
колаївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Одеський державний екологічний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Звіт про науково-дослідну роботу "Науково-
методична база для встановлення розрахункових характеристик вес-
няного водопілля в басейні Дніпра в умовах мінливості клімату (оста-
точний). Частина 1"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Створено єдину модель комплексного територіального довгостроко-
вого прогнозування характеристик вдопілля та визначені його розра-
хункові характеристики; проведено екологічну оцінку якості води.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97585  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мієдінова Наталія Миколаївна (MIEDINOVA), Чуприк Йосип Йоси-
пович  

 
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)  Музичний альбом з текстом "ИГРОSTARХИТ Vol.1 (cover-альбом)" 
("ИГРОSTARХИТ Vol.1")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

"INTRO", "У-аа-ау", "Если весело живется", "Глава, рамена, коле-
на", "Муха", "Baby shark", "Шин-Шин", "Повар Булочка", "Чика-
бум", "Happy Birthday", bonus track "У-аа-ау"(-), bonus track "Море, 
привет!",  bonus track "Мы одна семья!".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97586  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мієдінова Наталія Миколаївна (MIEDINOVA), Чуприк Йосип Йоси-
пович  

 
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)  Музичний альбом з текстами "ИГРОSTARХИТ Vol.2 (cover-альбом)" 
("ИГРОSTARХИТ Vol.2")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

"INTRO ИГРОSTARХИТ vol.2", "Арам-зам-зам", "Девочки-
мальчики", "Лавата", "Мичитанка", "Таракан", "Толстый бегемот", 
"Шире круг", "Джон Браун бой", " У оленя дом большой", "Каравай", 
"Море волнуется раз", "OUTRO", bonus track "Арам-зам-зам"(-).  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97587  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мієдінова Наталія Миколаївна (MIEDINOVA), Чуприк Йосип Йоси-
пович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "BRAVO KIDS"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97588  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мієдінова Наталія Миколаївна (MIEDINOVA), Чуприк Йосип Йоси-
пович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Запоріжжя.Юєй" ("ZP.UA")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97589  
 

Дата реєстрації авторського права  18.05.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мієдінова Наталія Миколаївна (MIEDINOVA), Чуприк Йосип Йоси-
пович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка музичних творів з текстом "#NOVYI зимовий альбом (#НО-
ВИЙ)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

"Інтро", "Ялиночка", "Колограй", "Зайчик", "Що приносить Мико-
лай?", "До нас прийшла ялинка", "Хоровод водити", "Сніжний ВООМ", 
"Драйвова заморозка", "Хлопавка", "Танцює Україна", "OUTRO", 
bonus track "До нас прийшла ялинка"(-).  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97590  
 

Дата реєстрації авторського права  19.05.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Завальний Андрій Миколайович, Кривицький Юрій Віталійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національна академія внутрішніх справ 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Дистанційний курс з навчальної дисципліни "Юри-
дична компаративістика"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Метою створення даного твору є вивчення в навчальному закладі ди-
сципліни "Юридична компаративістика". В зазначеному курсі п'ять 
тем, які складаються з лекційних матеріалів, мультимедійних презен-
тацій, семінарських занять, а також питань для контролю та тестів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97591  
 

Дата реєстрації авторського права  19.05.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Завальний Андрій Миколайович, Кривицький Юрій Віталійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національна академія внутрішніх справ 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-письмовий твір наукового характеру "Електронні пре-
зентації з навчальної дисципліни "Юридична компаративістика"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Метою створення твору є визначення характерних особливостей засо-
бів, форм і методів інноваційного навчання, розкриття їх використан-
ня в інтерактивному середовищі академії.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97592  
 

Дата реєстрації авторського права  19.05.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Антощук Андрій Олександрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національна академія внутрішніх справ 

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературно-письмовий твір наукового характеру "Курс мультиме-
дійних презентацій "Особливості розслідування окремих категорій 
кримінальних правопорушень"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Метою створення твору є визначення характерних особливостей засо-
бів, форм і методів інноваційного навчання, розкриття специфіки їх 
використання в інтерактивному середовищі академії.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97593  
 

Дата реєстрації авторського права  19.05.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Самодін Артем Володимирович, Чорноус Юлія Миколаївна, Пясков-
ський Вадим Валерійович, Антощук Андрій Олександрович, Курилін 
Іван Ростиславович, Петров Сергій Євгенович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національна академія внутрішніх справ 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Дистанційний курс "Слідчий огляд"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Метою створення даного твору є вивчення в навчальному закладі ди-
сципліни "Слідчий огляд". Зазначений курс містить п'ять тем, які 
складаються з лекційних матеріалів, мультимедійних презентацій, се-
мінарських занять, а також питань для контролю та текстів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97594  
 

Дата реєстрації авторського права  19.05.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Антощук Андрій Олександрович, Мировська Анна Всеволодівна, 
Самодін Артем Володимирович, Пясковський Вадим Валерійович, 
Полях Анатолій Михайлович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національна академія внутрішніх справ 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Дистанційний курс "Особливості розслідування 
окремих категорій кримінальних правопорушень"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Метою створення даного твору є вивчення в навчальному закладі ди-
сципліни " Особливості розслідування окремих категорій криміналь- 
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них правопорушень ". Зазначений курс містить десять тем, які скла-
даються з лекційних матеріалів, мультимедійних презентацій, семі-
нарських занять, а також питань для контролю та текстів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97595  
 

Дата реєстрації авторського права  19.05.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кудрявцева Оксана Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Управління талановитими 
співробітниками в умовах міжнародної діяльності"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

В роботі розроблено основні етапи формування системи управління 
талановитими співробітниками на підприємствах, що функціонують в 
міжнародному середовищі та виявлено напрямки наукових дискусій 
на кожному етапі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97596  
 

Дата реєстрації авторського права  19.05.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кудрявцева Оксана Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Механізм реалізації управлін-
ня людськими ресурсами на підприємстві"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

В роботі обґрунтовано соціально-економічні функції механізму управ-
ління людськими ресурсами. Розроблена структура механізму управ-
ління людськими ресурсами, в якій виділено процеси та інструменти, 
необхідні для функціонування даного механізму.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97597  
 

Дата реєстрації авторського права  19.05.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Якушева Наталія Валентинівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір наукового характеру "Визначення терміну "Екосистема іннова-
ційного підприємництва"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97598  
 

Дата реєстрації авторського права  19.05.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Суков Володимир Олександрович (Валдмар А. Суков)  
 

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)  Книга "Курс будущего миллионера: уровень КЄШ-менеджер"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У книзі порівнюється світогляд бідних і багатих людей, а також ви-
кладаються основи фінансової грамоти. Автор пояснює, чому одні 
люди багатіють, а інші - ніяк не можуть вибратися з бідності. Кожен 
читач знаходить відповідь, що безпосередньо йому необхідно робити, 
щоб також стати багатою і успішною людиною.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97599  
 

Дата реєстрації авторського права  19.05.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Суков Володимир Олександрович (Валдмар А. Суков)  
 

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)  Опис гри з ілюстраціями "Настольная обучающая игра-симулятор 
"КЄШ-менеджер: Курс будущего миллионера"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Опис настільної гри - це спосіб навчання основам фінансової грамоти 
з одночасним формуванням базових навичок управління особистими 
грошима. Рекомендується використовувати для навчання підлітків, а  
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також для індивідуальної роботи над собою або в компанії друзів.        
Рекомендується також використовувати в трудових колективах, осві-
тніх установах або в індивідуальному консультуванні і коучінгу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97600  
 

Дата реєстрації авторського права  19.05.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Турецький Василь Іванович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка пісень "Подих весни"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

До збірки увійшли пісні: "Без тебе", "Ранок, день, ніч", "Не звикай", 
"Успокой мое сердце".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97601  
 

Дата реєстрації авторського права  19.05.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кулєшов Сергій Васильович, Семиглазов Олег Валерійович, Євсєєв 
Олександр Володимирович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "КОМПАНІЯ УРАН" 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інтерактивний гід навігатор "The IN"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма призначена для використання під час організації та прове-
дення виставок.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97602  
 

Дата реєстрації авторського права  19.05.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мисниченко Наталія Володимирівна (Natalycosmo)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру, фото-
графічний твір  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Письмовий твір науково-практичного характеру "Описание техники 
массажа "Фасциальная архитектура лица"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Методика спрямована на відновлення постави, усунення сутулості, 
подовження шиї, підтяжки і відновлення овалу обличчя, усунення 
спазмів і м'язових затискачів у верхній частині тулуба. Метод ґрунту-
ється на відновленні нормального м'язового балансу цієї зони за до-
помогою впливів на фасції: поверхневу і глибоку фасції, зв'язки, су-
хожилля, кріплення м'язів, апоневрози.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97603  
 

Дата реєстрації авторського права  19.05.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Франів Ігор Андрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Монографія "Просторова організація підприємницької діяльності в 
умовах реструктуризації економіки регіону"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Просторова організація підприємницької діяльності 
в умовах реструктуризації економіки регіону: монографія / І. А. Франів. - 
Львів : Ліга-Прес, 2018. - 278 с. 

 
Анотація   

У монографії обгрунтовано причини існування проблеми просторової 
організації підприємницької діяльності, проаналізовано і визначено 
оптимальні чинники просторової організації підприємницької діяль-
ності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97604  
 

Дата реєстрації авторського права  19.05.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Старинський Микола Володимирович, Завальна Жанна 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 "SOCIAL CONSCIENCE OF THE UKRAINIAN NATION: 
PECULIAR FEATURES OF ITS FORMATION DURING THE 
ESTABLISHMENT OF SOVIET DICTATORSHIP AND 
CONSEQUENCES OF ITS MODERN FUNCTIONING"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування:  SOCIAL CONSCIENCE OF THE UKRAINIAN 
NATION: PECULIAR FEATURES OF ITS FORMATION DURING THE 

 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 59, 2020 

 

75 

                                                            ESTABLISHMENT OF SOVIET DICTATORSHIP AND CONSEQUENCES 
OF ITS MODERN FUNCTIONING // Modern researches:: progress of the 
legislation of Ukraine and experience of the European union. - 2020. - № 2. -  
P. 925-953. 

 
Анотація   

В частині монографії на історичному прикладі показується місце і 
значення впливів соціальних маркерів, що були зафіксовані в україн-
ському законодавстві 1917-1940 років, на поведінку суб'єктів права 
українського суспільства.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97605  
 

Дата реєстрації авторського права  19.05.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Аллахвердов Юрій Борисович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Усний твір "Курс "Python разработка - с нуля до профессионала. 
Python 3" ("Python 3")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97606  
 

Дата реєстрації авторського права  19.05.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Аллахвердов Юрій Борисович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Усний твір "Веб разработка - с нуля до профессионала. Full Stack" 
("Full Stack")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97607  
 

Дата реєстрації авторського права  19.05.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Аллахвердов Юрій Борисович  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Усний твір "Курс "Android разработка - с нуля до профессионала. 
Полный курс"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97608  
 

Дата реєстрації авторського права  19.05.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кондратюк Володимир Валентинович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

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

 
Анотація   

Комп'ютерна програма "CRM система", основним призначенням якої 
є допомога в управлінні бізнес процесами у компаніях, які використо-
вують для роботи з клієнтами розклад, бронювання послуг, надання 
абонементів та застосування персональної траєкторії навчання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97609  
 

Дата реєстрації авторського права  19.05.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Занько Борис Михайлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Бухгалтерський облік земель та інформаційне забез-
печення їх оподаткування"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Занько Б. М. Бухгалтерський облік земель та інфор-
маційне забезпечення їх оподаткування // Збалансоване природокори-
стування. - 2014. - № 3. - С. 112-115. 

 

Анотація   

Обгрунтовано необхідність накопичення в системі бухгалтерського 
обліку інформації щодо наявних у підприємства земельних ділянок, 
склад якої, зокрема, зумовлений вимогами податкового законодавства.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97610  
 

Дата реєстрації авторського права  19.05.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Занько Борис Михайлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Бухгалтерський облік як джерело інформації для об-
числення рентної плати за користування надрами"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Занько Б. М. Бухгалтерський облік як джерело інфо-
рмації для обчислення рентної плати за користування надрами //Зба-
лансоване природокористування. - 2016. - № 4. - С.18-22. 

 
Анотація   

Обгрунтовано необхідність накопичення в системі бухгалтерського 
обліку інформації, що використовується для обчислення рентної пла-
ти за використання надр для видобування корисних копалин.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97611  
 

Дата реєстрації авторського права  19.05.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Занько Борис Михайлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Бухгалтерський облік як джерело інформації для об-
числення екологічного податку"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Занько Б. М. Бухгалтерський облік як джерело інфо-
рмації для обчислення екологічного податку // Збалансоване природо-
користування. - 2014. - № 4. - С. 45-48. 

 
Анотація   

Обгрунтовано необхідність накопичення в системі бухгалтерського 
обліку інформації, що використовується для обчислення екологічного 
податку, склад якої зумовлений вимогами податкового законодавства. 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97612  
 

Дата реєстрації авторського права  19.05.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Занько Борис Михайлович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Стан та удосконалення обліку витрат на ремонти і 
поліпшення основних засобів"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Занько Б. М. Стан та удосконалення обліку витрат 
на ремонти і поліпшення основних засобів // Облік і фінанси. - 2014. - 
№ 4 (66). - С. 24-28. 

 

Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97613  
 

Дата реєстрації авторського права  20.05.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тичук Руслан 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 "Програмне забезпечення для інформаційного 
"SMART табло" ("SMART табло")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Світлодіодне електронне табло застосовується для індикації і відо-
браження актуальної інформації. Має ряд безперечних переваг перед 
іншими рекламними і інформаційними носіями.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97614  
 

Дата реєстрації авторського права  20.05.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дмитрук Євген Валентинович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Фотографічний твір, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів "Кровець. Частина 3" ("Кровець")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Збірка містить 6915 фоторепродукцій.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97615  
 

Дата реєстрації авторського права  20.05.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Міщенко Олег Олександрович, Коваль Вікторія Валентинівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "ERP система. WebWizard ERP." 
("WebWizard ERP.")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма управлінського обліку малого і середнього виробництва. 
Облік на виробництві. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97616  
 

Дата реєстрації авторського права  20.05.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Герман Тетяна Віталіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Іллінецька міська рада 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Логотип Іллінецької міської об'єдна-
ної територіальної громади "Іллінці. Все відбувається тут" (домовний)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір образотворчого мистецтва Іллінецької міської ОТГ складається з 
логотипу та текстового блоку українською і/або англійською мовами 
"Іллінці. Все відбувається тут" або "Illintsi. It all happens here". В ос-
нову логотипу покладено елементи логографічних символів Трипілля, 
які означають "зв'язок усіх часів та всього сущного", життєдайну ене-
ргію і тепло та постійні очевидні зміни. Такий бренд є символом єдно-
сті у децентралізації, рівність кіл означає рівність усіх об'єднаних 
громад.  
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97617  
 

Дата реєстрації авторського права  20.05.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ахметова Ірина Смагулівна (Akhmetova Irena), Дорошев Олександр 
Владіславович (Doroshev Alex)  

 

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 "Логотип" ("Logo")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Оригінальний графічний твір містить декілька поєднаних стародав-
ніх символів: стилізований образ Дракона, що згорнувся в кільце і ку-
сає власний хвіст, у лапах тримає Знак Трьох Сфер, у середині є точка - 
центр Свідомості, який управляє всім. Луна внизу як символ жіночого 
Начала.    
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97618  
 

Дата реєстрації авторського права  20.05.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Oganesyan Karine (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Графічне зображення "Логотип "Панацея ХХІ век"/Logo "Panacea of 
the XXI century"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Графічне зображення містить ліворуч оригінальний знак, де на тем-
ному фоні кола світлими елементами зображене сполучення двох сти-
лізованих літер кирилиці "П" "Ц" та вигнутої змії. А праворуч знахо-
диться словосполучення "Панацея ХХІ век", виконане прямими літе-
рами кирилиці з першою заголовною.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97619  
 

Дата реєстрації авторського права  20.05.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Божидай Ірина Ігорівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Теоретико-
методологічні засади формування конкурентної стратегії підприємства"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

В статті висвітлено теоретичні положення щодо принципів форму-
вання конкурентної стратегії, наведено методику та можливий ін-
струментарій формування ефективної конкурентної стратегії.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97620  
 

Дата реєстрації авторського права  20.05.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яровий Дмитро Юрійович, Трофименко Максим Сергійович, Буда-
гов Рафаєль Відадійович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "СУПіК: Система управління Продуктами і 
Кухнею" ("СУПіК")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Система (програмне забезпечення) - створена для налагодження цент-
ралізованого обліку продуктів, меню, кухні, харчування та інших про-
цесів, пов'язаних з виробництвом меню/кухні в організаціях, підпримс-
твах, закладах, установах.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97621  
 

Дата реєстрації авторського права  20.05.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тунтула Олександра Сергіївна, Кириченко Олександр Анатолійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Інноваційне розуміння механізму передачі 
влади від виборців до суб’єктів владних повноважень та властивостей 
цих повноважень. Лекція № 2. Курс лекцій з навчальної дисципліни 
"Правознавство"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Кириченко О. А., Тунтула О. С. Інноваційне розу-
міння механізму передачі влади від виборців до суб’єктів владних по-
вноважень та властивостей цих повноважень. Лекція № 2. Курс лек-
цій з навчальної дисципліни "Правознавство": навч. посібник. Київ: 
Видавець Назаров О. А., 2019. - 96 с. (додаток до електронного рефера-
тивно-наукового журналу "Судово-психологічна експертиза. Застосу-
вання поліграфа і спеціальних знань в юридичній практиці"). 

 

Анотація   

На с. 23 запропоновано інноваційну доктрину системи стримувань і 
противаг гілок державної влади, де прокуратура залишається базовим 
контролюючим органом за законністю  правозастосування гілками 
влади та за точним, однаковим і неухильним застосуванням будь-якими 
соціосуб'єктами правових актів і дотриманням правового статусу со-
ціосуб'єктів.  
 

 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 59, 2020 

 

82 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97622  
 

Дата реєстрації авторського права  20.05.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тунтула Олександра Сергіївна, Кириченко Олександр Анатолійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Інноваційне розуміння забезпечення, дотри-
мання та відновлення за Основним законом правового статусу різних 
видів соціосуб’єктів. Лекція № 1. Курс лекцій з навчальної дисциплі-
ни "Конституційне право зарубіжних країн"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Кириченко О. А., Тунтула О. С. Інноваційне розу-
міння забезпечення, дотримання та відновлення за Основним законом 
правового статусу різних видів соціосуб’єктів. Лекція № 1. Курс лек-
цій з навчальної дисципліни "Конституційне право зарубіжних країн" : 
навч. посібник. - Київ : Видавець Назаров О. А., 2019. - 304 с. укр. та 
рос. (додаток до електронного реферативно-наукового журналу "Су-
дово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа і спеціальних 
знань в юридичній практиці") 

 

 

Анотація   

На с. 268-269 викладено редакцію статті Х майбутнього Конституцій-
ного кодексу України, рівно будь-якої іншої країни світу про найвищі 
соціальні цінності та межі їх порушення за наявності лише певних ви-
ключних обставин, а на с. 270-273 - статті ХІ про п'ять ступенів не-
припустимості погіршення змісту та/чи обсягу правового статусу со-
ціосуб'єктів. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97623  
 

Дата реєстрації авторського права  20.05.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тунтула Олександра Сергіївна, Кириченко Олександр Анатолійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Блестящие или пронизанные откровенной коррупцией 
и явным непрофессионализмом ничтожные результаты конкурса в 
кассационные суды, ВАС и АП ВАС. Системное правовое исследование"  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опулікування: Кириченко А. А., Тунтула А. С. Блестящие или про-
низанные откровенной коррупцией и явным непрофессионализмом 
ничтожные результаты конкурса в кассационные суды, ВАС и АП 
ВАС. Системное правовое исследование : монография. 2-е изд. Киев: 
Издатель Назаров О. А., 2019. - 888 с. (приложение к электронному  
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                                                            реферативно-научному журналу "Судебно-психологическая экспертиза. 
Применение полиграфа и специальных знаний в юридической практике") 

 

Анотація   

На с. 850-851 викладено редакцію статті ІV перспективного Конститу-
ційного кодексу України, а рівно будь-якої іншої країни світу про ан-
тиделіктний обов'язок кожного громадянина попереджувати та при-
пиняти правопорушення , а на с. 851 - статті V про межі правомірності 
та механізм реалізації конкурентного правового статусу різних соціо-
суб'єктів.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97624  
 

Дата реєстрації авторського права  20.05.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тунтула Олександра Сергіївна, Кириченко Олександр Анатолійович, 
Ланцедова Юлія Олександрівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчальний посібник "Основи роботи з джерелами антиделіктних ві-
домостей. Лекція № 3. Курс лекцій з криміналістики"    

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Кириченко О. А., Ланцедова Ю.О., Тунтула О. С. 
Основи роботи з джерелами антиделіктних відомостей. Лекція № 3. 
Курс лекцій з криміналістики : навч. посібник 3-тє вид. Київ : Вида-
вець Назаров О. А., 2019. - 92 с. (додаток до електронного рефератив-
но-наукового журналу "Судово-психологічна експертиза. Застосуван-
ня поліграфа і спеціальних знань в юридичній практиці") 

 
Анотація   

На с. 34-35 викладено віковий видовий поділ особистісних джерел ан-
тиделіктних відомостей на неповнолітніх: немовлят (до 3-х років), 
дошкільнят (від 4 до 6 років), малолітніх (7-12), підлітків (13-18), доро-
слих (19-79) і престарілих (від 80 років). Немовлята і дошкільнята 
прирівняні до неосудних, малолітні - обмежено неосудних, інші - зага-
льні підстави.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97625  
 

Дата реєстрації авторського права  20.05.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тунтула Олександра Сергіївна, Бідей 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 "Инновационное понимание ступенчатого сущностного видо-
вого деления субъективных, объективных и смешанных источников 
антикриминальных сведений"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Запропоновано видовий поділ суб'єктивних джерел антикриміналь-
них відомостей на особистісні джерела та суб'єктивні документи.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97626  
 

Дата реєстрації авторського права  20.05.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вінницький Едгар Олександрович  
 

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 "Поколение открытых людей"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка віршів, основною ціллю якої є відродити бажання щось ство-
рювати у кожного читача, шляхом вивільнення натхнення за допомо-
гою віршів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97627  
 

Дата реєстрації авторського права  20.05.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кукулевська Софія Ісаківна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Як треба літать"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97628  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Царенко Олексій Олександрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Я искал тебя"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97629  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пісоцький Володимир Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Роман "Бабушка онлайн"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97630  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2020  
 
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 "Удосконалення методичних підходів оцінювання ефективно-
сті соціальної допомоги у контексті політики подолання бідності та 
нерівних можливостей населення України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Визначені методичні підходи, які адекватно оцінюють вплив соціаль-
них виплат на реінтеграцію осіб до активного економічного життя, ві-
дображають реальні тенденції змін стану споживачів соціальних по-
слуг, локалізують нові принципи та є більш ефективними інструмен-
тами на противагу існуючим, що проводяться за критеріями програ-
мних документів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97631  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шликова Вікторія Олександрівна, Леванда Олена Михайлівна  
 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 59, 2020 

 

86 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Наукова стаття "Розвиток споживчого ринку України в умовах мак-
роекономічної нестабільності"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Шликова В. О., Леванда О. М. Розвиток споживчого 
ринку України в умовах макроекономічної нестабільності // Бізнес 
Інформ. - 2019. - № 11. - С. 247-258.  

 
Анотація   

Метою роботи є визначення сучасних тенденцій та особливостей фор-
мування попиту та вітчизняної пропозиції на ринку споживчих това-
рів в Україні в умовах макроекономічної нестабільності. Період дослі-
дження охоплював 2010-2018 рр. Встановлено, що з боку попиту мак-
роекономічна нестабільність викликає переорієнтацію витрат спожи-
вача на задоволення базових потреб у продуктах харчування, охорони 
здоров'я та послуг транспорту. З боку пропозиції спостерігається па-
діння виробництва як більшості харчових продуктів, так і споживчих 
товарів тривалого користування, особливо складнотехнічної продукції.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97632  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Степаненко Олег Володимирович, Волков Ігор Дмитрович, Діденко 
Євгеній Юрійович, Робец Геннадій Адамович, Конвісар Микола Гри-
горович, Нестеров Дмитро Олександрович, Майстренко Олег Владис-
лавович, Бондарєв Віталій Вікторович, Троян Олег Анатолійович, 
Мовчан Віталій Анатолійович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Довідник "Сучасні зразки озброєння і військової техніки імовірного 
противника"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У даному творі містяться узагальнені відомості та основні тактико-
технічні характеристики сучасних зразків артилерійського озброєння 
Збройних Сил Російської Федерації. Матеріали твору підготовлені на 
основі моніторингу відкритих джерел інформації та містять посилан-
ня на інтернет-видання, що висвітлювали дані про зразки артилерій-
ського озброєння, які прийняті або плануються до прийняття на 
озброєння в Збройних Силах Російської Федерації.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97633  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нестеров Сергій Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка графічних зображень з включенням словосполучення "ЗОРЯ 
ДНІПРА"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Твір являє собою збірку із п'яти графічних композицій, в основі чоти-
рьох з яких покладене зображення у відтінках сірого або кольорового, 
прямокутної обрамовини з округленими кутами і вигнутими позем-
ними сторонами, в якій видне стилізоване сонце і на двох обрамова-
них у два рядки накреслене словосполучення "ЗОРЯ ДНІПРА", а п'я-
тим творінням у збірці є малюнок подібного сонця, що поєднується з 
тим же словосполученням, але накресленим у рядок літерами сірого 
кольору.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97634  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коліушко Денис Георгійович, Істомін Олександр Євгенійович, Руде-
нко Сергій Сергійович, Кіприч Світлана Вікторівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма для розрахунку систем блискавкозахисту та 
заземлення "LiGro" згідно ДСТУ EN 62305 та СОУ 31.2-21677681-19" 
("LiGro")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Новітній програмний комплекс "LiGro" призначений для розрахунку 
системи блискавкозахисту за методом сфери, що котиться та для ви-
значення нормованих параметрів заземлювального пристрою при імі-
тації режимів короткого замикання на основі математичної моделі не-
еквіпотенційного заземлювача, розташованого у тришаровому ґрунті.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97635  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ліснича Ганна Геннадіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів ужиткового мистецтва "Transparent brain"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97636  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карачун Оксана Геннадіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Опис трансформаційної АРТ-гри "Мои финансы НЕ поют романсы"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Опис трансформаційної АРТ-гри, що створена для тих, хто бажає по-
долати свої психологічні комплекси щодо грошей, розібратися зі свої-
ми причинами бідності і "прокачати" свій грошовий канал.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97637  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бережна Дарія Володимирівна, Теслик Наталія Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Когнітивно-
асоціативні карти "Random. Анаграмма" ("Карти "Random")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Карти "Random" є інструментом діяльності психолога. Можуть засто-
совуватися як діагностичний, допоміжний або ресурсний засіб психо-
логічного консультування, психокорекції та психотерапії.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97638  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Капрельянц Леонід Вікторович, Пилипенко Людмила Миколаївна, 
Єгорова Антоніна Вікторівна, Пауліна Ярославна Борисівна, Труфка-
ті Людмила Вікторівна, Кананихіна Олена Миколаївна, Велічко Те-
тяна Олексіївна, Килименчук Олена Олександрівна, Кручек Оксана 
Анатоліївна, Шпирко Тетяна Василівна, Охотська Марія Ігорівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Одеська національна академія харчових технологій 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Книга "Мікробіологія харчових виробництв"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У навчальному посібнику викладений теоретичний і експеримента-
льний матеріал із дисципліни "Мікробіологія харчових виробництв", 
яка є однією з базових для фахової підготовки бакалаврів із техноло-
гій харчових виробництв.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97639  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Голомозий Віталій Вікторович, Ральченко Костянтин Володимиро-
вич, Шевченко Георгій Михайлович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Спеціальне програмне забезпечення "Кише-
ня" ("СПЗ "Кишеня")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Програма розроблена в рамках формування й реалізації державної 
політики у сфері протидії технічним розвідкам та призначене для ав-
томатизації розрахунків згідно методичних вказівак у зазначеній сфері.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97640  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Денисовець Тамара Михайлівна, Квак Ольга Вікторівна  
 
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)  Навчально-методичний посібник "Біологічні аспекти фізичного ви-
ховання"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Денисовець Т. М., Квак О. В. Біологічні аспекти фі-
зичного виховання : навч.-метод. посіб. для підготовки здобувачів 
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 014.11. 
Середня освіта (Фізична культура) та 017 Фізична культура і спорт. - 
Полтава : Сімон, 2020. - 131 с. 

 

Анотація   

У посібнику дано анатомо-фізіологічну характеристику різних видів 
спорту та обґрунтовано його вплив на основні функціональні зміни в 
органах, системах органів та в організмі в цілому. Подано методичні 
рекомендації до проведення практичних робіт та перелік питань до 
модульного контролю.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97641  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карачун Оксана Геннадіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Програма навчального курсу "Работа с клиентами после 
выкидышей и неудавшихся ЭКО"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Штучне запліднення, ще називається фахівцями екстракорпоральне 
запліднення (ЕКЗ) - це запліднення поза організмом, тобто в лабора-
торних умовах або "в пробірці". На жаль, на сьогоднішній день навіть 
штучне запліднення не дає повну гарантію настання вагітності. Ось в 
таких випадках в процес вступає психолог або психосоматолог.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97642  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Нагурна Дарія Олександрівна, Булгакова Олександра Сергіївна, Зо-
сімов В'ячеслав Валерійович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "TABBED WEB-PANEL" ("TabW-P")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Програма призначена для роботи з елементами графічного інтерфейсу 
користувача, в якому кожен документ відображається на окремій 
вкладці загального вікна.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97643  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Орлик Оксана Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Технологія управління фінансово-економічною без-
пекою підприємств"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування : Орлик О. В. Технологія управління фінансово-
економічною безпекою підприємств // Вісник Дніпропетровського уні-
верситету. - 2015. - № 10/1, Том 23. - С. 80-89. 

 

Анотація   

У статті досліджено та проаналізовано процеси, характерні для техно-
логії управління фінансово-економічною безпекою суб'єктів господа-
рювання. Досліджено алгоритм забезпечення та запропоновано систе-
му етапів технології фінансово-економічною безпекою підприємств.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97644  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Орлик Оксана Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Стратегія фінансово-економічної безпеки підприємс-
тва: особливості процесу розробки та реалізації"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Орлик О. В. Стратегія фінансово-економічної безпе-
ки підприємства: особливості процесу розробки та реалізації // Фінан-
сово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. - 2016. - Вип. 1 (20). - 
С. 71-83. 

 

Анотація   

У статті розглянуто особливості механізму розробки та реалізації 
стратегії фінансово-економічної безпеки, що забезпечить підприємст-
вам підтримання конкурентних переваг в процесі досягнення страте-
гічних цілей їх економічного розвитку. Запропоновано та обґрунтова- 
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но основні етапи процесу розробки та реалізації стратегії забезпечення 
фінансово-економічної безпеки підприємства.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97645  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Орлик Оксана Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Теоретичні аспекти забезпечення фінансово-
економічної безпеки підприємств"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Орлик О. В. Теоретичні аспекти забезпечення фінан-
сово-економічної безпеки підприємств // Вісник соціально-економічних 
досліджень. - 2015. - № 1 (56). - С. 84-92. 

 
Анотація   

У статті розглянуто теоретичні основи організації та функціонування 
системи забезпечення фінансово-економічної безпеки об'єктів госпо-
дарювання. Уточнено вимоги до системи управління фінансово-економіч-
ною безпекою. Узагальнено характерні властивості цієї системи.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97646  
 

Дата реєстрації авторського права  21.05.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Орлик Оксана Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Концепція забезпечення фінансової складової еконо-
мічної безпеки підприємства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Орлик О. В. Концепція забезпечення фінансової 
складової економічної безпеки підприємства // Вісник соціально-
економічних досліджень. - 2016. - № 1 (60). - С. 160-168. 

 
Анотація   

У статті поглиблено теоретико-методичні основи формування конце-
пції забезпечення фінансово-економічної безпеки об'єктів господарю-
вання. Визначено сутність поняття "концепція фінансово-економічної 
безпеки підприємства". Уточнено вимоги до формування, складових 
та змісту цієї концепції.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97647  
 

Дата реєстрації авторського права  22.05.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ніколаєнко Станіслав Миколайович, Кваша Сергій Миколайович, 
Шинкарук Василь Дмитрович, Ржевський Геннадій Миколайович, 
Моісєєв Василь Володимирович, Рудень Деніс Миколайович, Сопів-
ник Руслан Васильович, Сопівник Ірина Віталіївна  

 

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)  Навчально-методичний посібник "Програма виховання студентів: 
"Громадянин, патріот, фахівець"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У програмі розкриваються концептуальні засади організації і плану-
вання виховної роботи наставником академічної групи та іншими 
учасниками освітнього процесу, означається зміст і цілі виховання у 
їх послідовній і логічній реалізації від першого по четвертий рік на-
вчання студента. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97648  
 

Дата реєстрації авторського права  22.05.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Томенко Олеся 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 "Робоча програма навчальної дисципліни "Культура 
української наукової мови"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Науковий твір "Робоча програма навчальної дисципліни "Культура 
української наукової мови". Освітній рівень: третій (освітньо-
науковий) рівень. Спеціальність: 023 "Образотворче мистецтво, деко-
ративне мистецтво, реставрація", 191 "Архітектура та містобудуван-
ня", Галузь знань: 02 "Культура і мистецтво", 19 "Архітектура та бу-
дівництво". Факультет: "Образотворчого мистецтва та реставрації", 
"Теорії та історії мистецтва", "Архітектури".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97649  
 

Дата реєстрації авторського права  22.05.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тараненко Артем Сергійович  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Малюнок "UNITED EENERGY"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97650  
 

Дата реєстрації авторського права  22.05.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Поставська Наталія Іванівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір з ілюстраціями "Навчально-
пізнавальна гра "Гендерне павутиння"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Навчально-пізнавальна гра "Гендерне павутиння" розроблена з ме-
тою підвищення рівня обізнаності населення (вік - старше 18 років) 
щодо гендерних стереотипів, упереджень, дискримінації та шляхів їх 
подолання.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97651  
 

Дата реєстрації авторського права  22.05.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Позур Тарас Павлович, Костенко Микола Прокопович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комп'ютерна програма для моделювання 
коректної форми зубних дуг" ("DentaNorm")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма "DentaNorm" належить до медицини, а саме 
стосується діагностики та лікування аномалій зубощелепної системи.  
 

 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 59, 2020 

 

95 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97652  
 

Дата реєстрації авторського права  22.05.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кривуц Світлана Василівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Квіткова рапсодія"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Представлена збірка авторських художніх творів "Квіткова рапсодія" 
(4 твори із кольоровим зображенням букетів квітів).  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97653  
 

Дата реєстрації авторського права  22.05.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кривуц Світлана Василівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Художні твори в техниці 
акварелі "Перлини Шри Ланки"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Представлена збірка авторських художніх кольорових творів у техніці 
акварелі "Перлина Шри Ланки" (5 творів). Жанр пейзаж. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97654  
 

Дата реєстрації авторського права  22.05.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Промський Юрій Вікторович, Пашкевич Леонід Полікарпович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комплекс ICC ND" ("ICC ND")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Програмне забезпечення ICC ND дозволяє конфігурувати комплекс та 
налаштувати зонди.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97655  
 

Дата реєстрації авторського права  22.05.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Промський Юрій Вікторович, Пашкевич Леонід Полікарпович  
 

Повне ім'я або повне 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 DFSNdClient" 
("DFSNdClient")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програмний комплекс DFSNdClient створений для реалізації напов-
нення Єдиного державного реєстру витратомірів-лічильників і рівне-
мірів-лічильників рівня палива в резервуарі, затвердженого наказом 
Міністерства фінансів України від 27 листопада 2018 № 944.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97656  
 

Дата реєстрації авторського права  22.05.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Серебряник Анастасія Олександрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Рецепти льодя-
ників "POPS"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У літературному письмовому творі наукового характеру "Рецепти 
льодяників "POPS" наведені рецепти авторських льодяників різних 
смаків з різною начинкою: апельсин, банан, вишня, ківі, лимон-м'ята, 
малина, полуниця, смородина, шовковиця.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97657  
 

Дата реєстрації авторського права  22.05.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іваненко Федір Вікторович  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Технологія виробництва і переробки продук-
ції рослинництва"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Іваненко Ф. В. Технологія виробництва і переробки 
продукції рослинництва : навч.посіб. - К.: КНЕУ, 2008. - 600 с. 

 

Анотація   

Основна мета посібника є підготовка економіста, менеджера до участі 
у вдосконаленні базових технологій вирощування сільськогосподар-
ських культур і впровадженні принципово нових моделей технологіч-
них процесів у рослинництві.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97658  
 

Дата реєстрації авторського права  22.05.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іваненко Федір 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 "Технологія виробництва і переробки продук-
ції тваринництва"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Іваненко Ф. В. Технологія виробництва і переробки 
продукції тваринництва [Електронний ресурс] : навч. посіб. /                   
Ф. В. Іваненко. - К. : КНЕУ, 2010. - 252 с. 

 

Анотація   

Навчальний посібник дає можливість студенту отримати цілісну сис-
тему необхідіних знань про технологію виробничих процесів від одер-
жання сировини до випуску готової продукції тваринництва.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97659  
 

Дата реєстрації авторського права  22.05.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Алекс Крамер (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 "Фантастичні персонажі-рептилоїди, люди-ящіри"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір - збірка картин фантастичних персонажів - рептилоїдів, людей-
ящірів, створених під псевдонімом Алекс Крамер.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97660  
 

Дата реєстрації авторського права  22.05.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Журавська Аліна Чеславівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка фотографій з описом "Hemp Organic Life. Part 1"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Збірка фотографій та текстів описів предметів побуту, інтер'єру, гар-
деробу, меблів для тварин, дитячих іграшок, спорядження для спорту 
та відпочинку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97661  
 

Дата реєстрації авторського права  22.05.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лужинецький Анатолій Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір практичного характеру, складений 
твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів"Нова цифрова класифікація віршових ритмів. Нові ви-
ди віршових ритмів"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Чинні стопові ритми (ямб, хорей, анапест, амфібрахій, дактиль, коло-
мийкові ритми) узагальнено та оцифровано в ритми, які автор назвав 
так: одинні, двійні, трійні, а нові ритми назвав так: четвертинні, п'я-
тирні, сімірні, вісьмірні, дев'ятинні, десятинні. Це необхідно для зве-
дення в єдину класифікацію створених колись та створених автором 
віршових ритмів з метою введення нового критерію вимірювання ри-
тмів основи.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97662  
 

Дата реєстрації авторського права  22.05.2020  
 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 59, 2020 

 

99 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Аксьонова Ірина Вікторівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Статистичне оцінювання тиску на ринку праці України"  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Аксьонова І. В. Статистичне оцінювання тиску на 
ринку праці України // Проблеми економіки. - 2019. - № 4 (42). - С. 33-40. 

 

Анотація   

Науковий твір присвячено проведенню статистичного аналізу основ-
них тенденцій розвитку національного ринку праці та оцінювання ти-
ску з боку різних соціально-демографічних груп населення на його 
формування й розвиток.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97663  
 

Дата реєстрації авторського права  22.05.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дрозд Олена Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Стаття "Аксілогічний аспект формування толерантної особистості в 
умовах закладу вищої освіти"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Дрозд О. В. Аксілогічний аспект формування толе-
рантної особистості в умовах закладу вищої освіти // Науковий вісник 
Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинсь-
кого. Педагогічні науки. - 2019. - № 2 (65). - С. 85-89. 

 

 
Анотація   

У статті порушується актуальна проблема формування толерантної 
особистості, аналізується сучасний стан та перспективи означеної 
проблеми, розглядаються ефективні шляхи поліпшення міжособисті-
сних взаємин молоді в умовах закладу вищої освіти.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97664  
 

Дата реєстрації авторського права  22.05.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дрозд Олена Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Стаття "Підготовка педагогів позашкільних навчальних закладів до 
толерантної взаємодії з учнями на гуманістичних засадах"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Дрозд О. В. Підготовка педагогів позашкільних нав-
чальних закладів // Збірник наукових праць "Педагогічний альманах". - 
2016. - Випуск 32. - С. 71-78. 

 
Анотація   

Статтю присвячено актуальним проблемам організації  навчально-
виховного процесу позашкільних навчальних закладів на принципах 
гуманізму.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97665  
 

Дата реєстрації авторського права  22.05.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дрозд Олена Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Сімейні наративи Василя Сухомлинського"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Дрозд О.В. Сімейні наративи Василя Сухомлинсько-
го // Науковий вісник Миколаївського національного університету 
імені В. О. Сухомлинського. - 2018. - № 2 (61). - С. 81-84. 

 

Анотація   

У статті порушується проблема формування зростаючої особистості в 
сім'ї, ананалізується сучасний стан та перспективи означеної пробле-
ми, розглядаються ефективні шляхи родинного виховання дітей крізь 
призму заповітів Василя Сухомлинського.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97666  
 

Дата реєстрації авторського права  22.05.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Марута Наталія Олександрівна, Маркова Маріанна Владиславівна, 
Каленська Галина Юріївна, Марков Артур Рубенович, Алієва Тетяна 
Асифівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування 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 "Карта медико-
психологічного обстеження "Оцінка впливу психосоціального стресу 
на різні контингенти населення в умовах пандемії короновірусної 
хвороби (COVID-19)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Карта медико-психологічного обстеження створена для оцінки психі-
чного та психологічного стану населення України під час перебування 
на карантині, пов'язаного з COVID-19.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97667  
 

Дата реєстрації авторського права  25.05.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бар'яхтар Віктор Григорович, Довгий Станіслав Олексійович, Божи-
нова Фаїна Яківна, Горобець Юрій Іванович, Ненашев Ігор Юрійо-
вич, Кірюхіна Олена 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)  "Фізика" підручник для 7 класу закладів загальної середньої освіти   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Підручник, призначений для вивчення фізики в 7 класах закладів за-
гальної середньої освіти.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97668  
 

Дата реєстрації авторського права  25.05.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сотникова Світлана Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  "Німецька мова (3-й рік навчання)" підручник для 7 класу закладів 
загальної середньої освіти   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Підручник призначений для вивчення німецької мови як другої іно-
земної у 7 класах закладів загальної середньої освіти.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97669  
 

Дата реєстрації авторського права  25.05.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

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

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Німецька мова (7-й рік навчання)" підручник для 7 класу закладів 
загальної середньої освіти   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник призначений для вивчення німецької мови як першої іно-
земної у 7 класах закладів загальної середньої освіти. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97670  
 

Дата реєстрації авторського права  25.05.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Баландіна Надія Францівна, Дегтярьова Клавдія Віталіївна, Лебеде-
нко Світлана Олексіївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  "Російська мова (7-й рік навчання)" підручник для 7 класу закладів 
загальної середньої освіти   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник російської мови складається з навчальних і підсумкових 
занять, головні принципи яких - комунікативна спрямованість на-
вчання.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97671  
 

Дата реєстрації авторського права  25.05.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Євтушенко Катерина Андріївна (Rina Dayer), Ткачук Володимир Ілліч  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій короткометражного мультфільму "Швидкоплинність"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

"Швидкоплинність" - це містка, коротка історія, де герой, будучи мо-
лодим листком, бачить, як змінюється його оточення. Забарвлення 
листків переходить у жовтогарячі відтінки, показуючи, що вже насту-
пила осінь.  
 

 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 59, 2020 

 

103 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97672  
 

Дата реєстрації авторського права  25.05.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пагельс Вікторія Дмитрівна, Чепелюк Олена Валеріївна  
 

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 "Комплекс рекламно-
інформаційної продукції конференції "Інноваційні культурно-
мистецькі аспекти в сучасній картині світу"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97673  
 

Дата реєстрації авторського права  25.05.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткачук Едуард Васильович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Зі мною ти танцюєш"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97674  
 

Дата реєстрації авторського права  25.05.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ткачук Едуард Васильович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Ти і мед, ти і сіль"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97675  
 

Дата реєстрації авторського права  25.05.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Смоквіна Ганна Анатоліївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Сучасні підходи до оцінки економічної безпеки про-
мислового підприємства: теоретичний досвід і практичне викорис-
тання"    

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Смоквіна Г. А. Сучасні підходи до оцінки економіч-
ної безпеки промислового підприємства: теоретичний досвід і практи-
чне використання / Науковий журнал "Бізнес Інформ". - 2015. - № 11 
(454). - С. 231-239.  

 

Анотація   

У статті проведено дослідження існуючих теоретичних підходів до 
оцінки економічної безпеки промислового підприємства та виявлення 
доцільності їх практичного використання.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97676  
 

Дата реєстрації авторського права  25.05.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Гуляк Олег Вікторович, Кравчук Олег Іванович, Нікул Станіслав 
Олексійович, Сініло Юрій Григорович, Булгаков Руслан Валерійо-
вич, Малишкін Олексій Вікторович, Босий Олександр Валерійович, 
Ковальчук Олексій Володимирович, Бордіян В'ячеслав Павлович, 
Бордіян Павло Павлович, Будур Олег Миколайович, Луханін Воло-
димир Володимирович, Норчук Юрій Володимирович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру, ілюс-
трація  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Довідник випускника. Частина 5 "Ракетно-
артилерійське озброєння"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

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. 
Довідник призначений для надання допомоги випускнику академії у 
його практичній діяльності.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97677  
 

Дата реєстрації авторського права  25.05.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лаппа Андрій Віталійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір   

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка учбових матеріалів "Учебные плакаты и практические после-
довательности Универсальной Йоги школы Андрея Лаппы (російсь-
кою та англійською мовами) 2018 р."   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірку створено з освітньою метою.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97678  
 

Дата реєстрації авторського права  25.05.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лаппа Андрій Віталійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір   

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка учбових матеріалів "Учебные плакаты и практические после-
довательности Универсальной Йоги школы Андрея Лаппы (англійсь-
кою мовою) 1998 р."   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірку створено з освітньою метою.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97679  
 

Дата реєстрації авторського права  25.05.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Зозуля Володимир Леонідович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Креслення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Технічне креслення "Прицільна сітка"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97680  
 

Дата реєстрації авторського права  25.05.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чеусов 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 "Зображення логотипу "BARISTA COFFEE 
ROASTERS"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97681  
 

Дата реєстрації авторського права  25.05.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Данилюк Едуард Олександрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "СІЕТ ХОЛДІНГ" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інформаційна система планування та моні-
торингу фінансування закладів за моделлю діагностично-споріднених 
груп "FinHealth" ("FinHealth")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма дозволяє більш якісно провести підготовку до впроваджен-
ня механізму стратегічних закупівель для стаціонарних установ на ба-
зі моделі діагностично-споріднених груп (ДСГ, DRG) та відповідає по-
точній нормативній базі.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97682  
 

Дата реєстрації авторського права  26.05.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Абабілова Наталія Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Розділ колективної монографії "Present-day approaches to the 
competitive translators' professional training in Ukraine"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Розділ монографії присвячено дослідженню, узагальненню та пред-
ставленню сучасних тенденцій професійної підготовки конкурентноз-
датних перекладачів в Україні. Автор узагальнює існуючу інформа-
цію з теми дослідження та подає власне трактування термінів "профе-
сійна підготовка перекладачів", "конкурентноздатний перекладач" та 
"професійна підготовка конкурентних перекладачів", обґрунтовує 
складові структури конкурентноздатних перекладачів та пропонує 
педагогічні умови їх підготовки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97683  
 

Дата реєстрації авторського права  26.05.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лужинецький Анатолій Олександрович, Газилишин Володимир Бог-
данович, Петришин Юрій Михайлович, Хомяк Валерій Михайлович  

 
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 "Дві щітки і раковина для миття пальців стоп і стоп" 
("Знаряддя гігієни")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Збірник ескізів знарядь гігієни, а саме: мийник для пальців стоп і стоп 
та щітка для миття пальців стоп (2 варіанти).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97684  
 

Дата реєстрації авторського права  26.05.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Віденєєв Олександр Іполітович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "patent.royalty.in.ua"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97685  
 

Дата реєстрації авторського права  26.05.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Віденєєв Олександр Іполітович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "torgovamarka.com"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97686  
 

Дата реєстрації авторського права  26.05.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Середа Олександр Іванович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Спеціальна програма підготовки (пе-
репідготовки) матросів-рятувальників та плавців-рятувальників ря-
тувальних постів у місцях масового відпочинку населення на водних 
об'єктах України"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97687  
 

Дата реєстрації авторського права  26.05.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Середа Олександр Іванович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературно-письмовий твір з ілюстраціями "Плакат "Перша допо-
мога потерпілому на воді"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97688  
 

Дата реєстрації авторського права  26.05.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яценко Наталя Степанівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Многоликая любовь. Авторские сказки для взрослых, помо-
гающие жить" ("Многоликая любовь")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97689  
 

Дата реєстрації авторського права  26.05.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яценко Наталя Степанівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Книга "THE MANY FACES OF LOVE. Author's tales for adults helping 
to live" ("THE MANY FACES OF LOVE")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97690  
 

Дата реєстрації авторського права  26.05.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кукулевська Софія Ісаківна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Мои путешествия"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

"Мои путешествия" - новітні живописті розробки представлені як 
живописні картини.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97691  
 

Дата реєстрації авторського права  26.05.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Снісаренко Надія Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія), складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка віршів для дітей "У дружбі добре жити"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Вірші для дітей, що увійшли до збірки, багаті своїм різнобарв'ям, на-
вчають малят любити і оберігати природу, жити за законами добра, 
взаємодопомоги, поваги до ближнього, любові до Батьківщини.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97692  
 

Дата реєстрації авторського права  26.05.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пагельс Вікторія Дмитрівна, Чепелюк Олена Валеріївна  
 
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 "Палантин "Електра"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97693  
 

Дата реєстрації авторського права  26.05.2020  
 
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 "КАК БАБА СТАЛА ЯГОЙ"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Всі баби дури і як говорила моя мама, горбатого могила виправить.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97694  
 

Дата реєстрації авторського права  26.05.2020  
 
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)  Кіносценарій "НЕЛЁТНАЯ ПОГОДКА"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

На даху висотки зустрічаються три молоді жінки: блондинка, бомжи-
ха та лезбіянка, котрі через нещасливе кохання, вирішують покінчити 
з життя. Але доля їм приготувала зовсім інші сюрпризи... 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97695  
 

Дата реєстрації авторського права  26.05.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кривицький Юрій Віталійович, Лазнюк Наталія Василівна, Мозоль 
Наталія Іванівна, Назаренко Ольга Анатоліївна, Підвисоцький Вале-
рій Валентинович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національна академія внутрішніх справ 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Мультимедійний навчальний посібник "Правозасто-
сування"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підготовлений мультимедійний посібник розроблений з урахуванням 
робочої програми навчальної дисципліни "Правозастосування", яка 
викладається в Національній академії внутрішніх справ. Навчальний 
посібник містить методичні та мультимедійні матеріали, розкриває 
зміст навчальної дисципліни стосовно найважливіших наукознавчих 
питань, пов'язаних із застосуванням норм права.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97696  
 

Дата реєстрації авторського права  26.05.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юлія Саніна (псевдонім), Бебко Валерій Павлович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Водоспади"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97697  
 

Дата реєстрації авторського права  26.05.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Анрущенко Ігор Григорович, Садченко Маріна Михайлівна, Фаїзов 
Анатолій Вікторович, Овчаренко Леся Валер'янівна, Грущенко Олена 
Анатоліївна, Науменко Сергій Геннадійович, Підвисоцький Валерій 
Валентинович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національна академія внутрішніх справ 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Мультимедійний навчальний посібник "Фінансове 
право"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підготовлений мультимедійний посібник розроблений з урахуванням 
вимог робочої програми навчальної дисципліни "Фінансове право", 
яка викладається в Національній академії внутрішніх справ. Навча-
льний посібник містить навчальні, методичні та мультимедійні мате-
ріали, розкриває зміст навчальної дисципліни стосовно найважливі-
ших наукознавчих питань фінансового права.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97698  
 

Дата реєстрації авторського права  26.05.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юлія Саніна (псевдонім), Бебко Валерій Павлович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Караван"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97699  
 

Дата реєстрації авторського права  26.05.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юлія Саніна (псевдонім), Бебко Валерій Павлович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Істина"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97700  
 

Дата реєстрації авторського права  26.05.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юлія Саніна (псевдонім), Бебко Валерій Павлович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Кобра"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97701  
 

Дата реєстрації авторського права  26.05.2020  
 

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 "Мой малыш"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У творі головний герой переконує свою кохану у тому, що у неї немає 
причин для сумнівів, та запевняє її в щирості своїх почуттів. Музика 
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твору написана в жанрі популярної музики, але може виконуватись і 
в інших жанрах, зокрема, рок-музики або авторської пісні.    
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97702  
 

Дата реєстрації авторського права  26.05.2020  
 

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 "Сказка о любви"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Головний герой твору розповідає, що він та його кохана жінка немов 
герої казки, та, що їх кохання може подолати будь-які негаразди. Му-
зика твору написана в жанрі популярної музики, але може виконува-
тись і в інших жанрах, зокрема, рок-музики або авторської пісні. 
Текст твору написаний автором у вигляді заримованих віршів росій-
ською мовою.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97703  
 

Дата реєстрації авторського права  26.05.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Суков Володимир Олександрович (Валдмар А. Суков)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка графічних зображень "Кэш-менеджер"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Графічне зображення "Кэш-менеджер" створене автором і призначене 
для використання в настільних іграх і книгах, а також в освітніх курсах.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97704  
 

Дата реєстрації авторського права  26.05.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куций Геннадій Вячеславович, Солдатова Аліна Олександрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Коррекционная программа 
"Pure purr"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір науково-практичного характеру "Коррекционная программа 
"Pure purr" створено як корекційна програма для роботи фахівця - 
психолога з дітьми у віці від 3 до 18 років з підвищеним рівнем три-
вожності, а також недостатнім рівнем самоконтролю і соціальної ада-
птації.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97705  
 

Дата реєстрації авторського права  26.05.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Куций Геннадій Вячеславович, Солдатова Аліна Олександрівна, Го-
роховський Володимир Ільїч  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Методика для определение 
уровня развития навыков и составления индивидуальной программы 
участнику РИСА (РИСА - Реальная инклюзия социальной адаптации)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір науково-практичного характеру "Методика для определения 
уровня развития навыков и составления индивидуальной программы 
участнику РИСА (РИСА - Реальная инклюзия социальной адапта-
ции)" створено як програма корекційної роботи фахівця з дітьми у ві-
ці від 1,5 до 17 років з особливостями соціальної адаптації, сенсорного 
сприйняття і будь-якими супутніми захворюваннями.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97706  
 

Дата реєстрації авторського права  26.05.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Данько Анастасія Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір, музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний альбом "На драйве ночь"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Музичний альбом "На драйве ночь" є збіркою, що містить в собі дві 
пісні ліричного характеру. Кожна окрема пісня є окремим твором і 
має власну назву, а саме: "На драйве ночь", "Love лавандовая".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97707  
 

Дата реєстрації авторського права  26.05.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Глоба Анатолій Євгенійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Дизайн персонажа Boomby - главно-
го героя компьютерной игры "Boomby"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір образотворчого мистецтва "Дизайн персонажу Boomby - главно-
го героя компьютерной игры "Boomby" є анімаційним, фантазійним 
зображенням головного героя Boomby комп'ютерної гри Boomby. Ди-
зайн персонажу Boomby виконаний у вигляді милого біло-синього 
прибульця з рожевим чубчиком. Зображення персонажу Boomby може 
бути використане в відеоіграх, друкованій та сувенірній продукції, 
анімаційних роликах і мультфільмах.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97708  
 

Дата реєстрації авторського права  26.05.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ігнатьєва Наталія Іванівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Креслення  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Креслення "Інструмент для косметологічного масажу "Блейд Ігнать-
євої"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97709  
 

Дата реєстрації авторського права  26.05.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Архіпова Олена Василівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, створений для кіно  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій художнього фільму "Выгнать няню"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97710  
 

Дата реєстрації авторського права  26.05.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Архіпова Олена Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Сценарій художнього фільму "Центральная аптека"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97711  
 

Дата реєстрації авторського права  26.05.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Поліщук Ірина Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Повість "Лист Надії"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

"Лист Надії" - це друга книжка із серії "Добрі книжки". Цього разу 
дівчинці Соні, її котові Олександру Івановичу та друзям доведеться 
рятувати Різдво від страшного вірусу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97712  
 

Дата реєстрації авторського права  26.05.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Спіркіна Оксана Олексіївна, Крічкер Ольга Юхимівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Посібник з англійської мови для студентів-юристів 
(Частина ІІ)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Посібник призначений для здобувача вищої освіти денної та заочної 
форм навчання, що навчаються за першим (бакалаврським) рівнем за 
спеціальністю 081 "Право". Посібник складається з семи тем.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97713  
 

Дата реєстрації авторського права  26.05.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Волченко Ольга Михайлівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Підрозділ колективної монографії "Культурно-детерміновані факто-
ри у практиці перекладу" під назвою "Перекладацькі стратегії від-
творення змісту безеквівалентної лексики"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Волченко О.М. Перекладацькі стратегії відтворення 
змісту безеквівалентної лексики // Культурно-детерміновані фактори 
у практиці перекладу. - 2017. - С. 105-119. 

 
Анотація   

У підрозділі досліджуються форенізація та доместикація  як стратегії 
лінгвокультурної адаптації тексту під час перекладу. Аналізуються 
підходи до визначення цих стратегій в теорії перекладу. Доместикація 
розуміється автором як стратегія перекладу, під час якої перекладач 
намагається звести складності сприйняття іноземного тексту до міні-
муму, максимально адаптуючи його для цільової аудиторії, у той час 
як стратегія форенізації  передбачає збереження повноти інформації  і 
відтворення особливостей оригіналу. Також розглядаються прийоми 
цих стратегій.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97714  
 

Дата реєстрації авторського права  26.05.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чеканова Оксана Сергіївна  
 

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, складений твір 
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "В контакті з дитиною"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Книга з малюнками для емоційного зближення батьків зі своїми діть-
ми. Питання, які мають духовну цінність дозволять дитині пережити 
на сторінках книги багато значущих для неї моментів. Книга також 
може служити психологам та педагогам, як засіб встановлення конта-
кту з дитиною, допоможе ранньому виявленню проблем в емоційному 
розвитку дитини.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97715  
 

Дата реєстрації авторського права  26.05.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фєтєску Лариса Іванівна, Кьося Віра 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)  "Інтерактивний курс "Література (молдовська та зарубіжна)" підру-
чник для 7 класу з навчанням молдавською мовою закладів загальної 
середньої освіти   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник для закладів загальної середньої освіти.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97716  
 

Дата реєстрації авторського права  26.05.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Фєтєску Лариса Іванівна, Кьося Віра 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)  "Молдовська мова" підручник для 7 класу з навчанням молдавською 
мовою закладів загальної середньої освіти   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник для закладів загальної середньої освіти.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97717  
 

Дата реєстрації авторського права  26.05.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Житник Марина Федорівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка поезій "Пальчикова гімнастика та нейровправи"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка поезій була створена автором з метою забезпечення освітніх 
потреб суспільства та для публікації в повному обсязі або частково.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97718  
 

Дата реєстрації авторського права  26.05.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Житник Марина Федорівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка поезій "Весела психогімнастика"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка поезій була створена автором з метою забезпечення освітніх 
потреб суспільства та для публікації в повному обсязі або частково.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97719  
 

Дата реєстрації авторського права  26.05.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Житник Марина Федорівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка поезій "Віршики, що допоможіть заговорити"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 59, 2020 

 

121 

Анотація   

Збірка поезій була створена автором з метою забезпечення освітніх 
потреб суспільства та для публікації в повному обсязі або частково.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97720  
 

Дата реєстрації авторського права  26.05.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Житник Марина Федорівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка поезій "Корекційні вправи веселі та цікаві"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірка поезій була створена автором з метою забезпечення освітніх 
потреб суспільства та для публікації в повному обсязі або частково.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97721  
 

Дата реєстрації авторського права  27.05.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Масол Людмила Михайлівна, Гайдамака Олена Василівна, Кузьмен-
ко Галина Василівна, Лємешева Наталія Андріївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Рукопис підручника "Мистецтво (інтегрований курс)" підручник для 
7 класу закладів загальної середньої освіти   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Підручник є концептуальним продовженням лінійки підручників для 
середньої школи, побудовано за моделлю поліцентричної інтеграції 
мистецьких знань, що передбачає інтегрування домінантних змістов-
них ліній - музичного та образотворчого мистецтв, які органічно по-
єднуються в єдиний тематичний цикл на основі естетико-світоглядних 
орієнтацій, і збагачуються елементами хореографії, театру, кіно, які 
входять до мистецько-синтетичної змістовної лінії.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97722  
 

Дата реєстрації авторського права  27.05.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Денисенко Михайло Антонович (Патріарх Київський і всієї Руси-
України Філарет)  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, похідний твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Чиновник архієрейського священнослужіння"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97723  
 

Дата реєстрації авторського права  27.05.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Денисенко Михайло Антонович (Патріарх Київський і всієї Руси-
України Філарет)  

 

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)  Книга "АКАФІСТНИК" 1,2,3 томи   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Переклад Святого Письма і богослужбової літератури упорядковано 
Патріархом Київським і всієї Руси-України Філаретом.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97724  
 

Дата реєстрації авторського права  27.05.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Денисенко Михайло Антонович (Патріарх Київський і всієї Руси-
України Філарет)  

 

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)  Книга "Біблійні оповідання"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97725  
 

Дата реєстрації авторського права  27.05.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Денисенко Михайло Антонович (Патріарх Київський і всієї Руси-
України Філарет)  

 
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)  Книга "Богослужіння на світлий тиждень Пасхи"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97726  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дмитренко Віталій Анатолійович, Дмитренко Віта Іванівна  
 
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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Історія української культури. Частина 2 (з 
другої половини XVII до початку ХХІ століття)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Посібник містить програму навчальної дисципліни "Історія українсь-
кої культури", матеріали до практичних занять та самостійної роботи, 
тестові завдання, шкалу оцінювання успішності студентів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97727  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дмитренко Віталій Анатолійович, Дмитренко Віта Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Коро-
ленка 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчальний посібник "Історія української культури. Частина 1 (від 
найдавніших часів до середини XVII століття)"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Посібник містить програму навчальної дисципліни "Історія українсь-
кої культури", матеріали до практичних занять та самостійної роботи, 
тестові завдання, шкалу оцінювання успішності студентів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97728  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2020  
 

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 "АМСТЕРДАМ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97729  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Князь Святослав Володимирович, Богів Ярина Святославівна  
 

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)  Стаття "Оцінювання та аналізування трансферного потенціалу інно-
ваційного розвитку підприємства"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Доведено, що встановлення допустимих значень показників фінансо-
вої стійкості та прибутковості інвестицій в інноваційний розвиток до-
цільно здійснювати на основі поєднання існуючих підходів, а саме: по-
точні значення показників у звітному періоді повинні дорівнювати 
або перевищувати їх значення в базовому періоді і, водночас, дорів-
нювати або перевищувати поточні середні галузеві значення цих по-
казників.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97730  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2020  
 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 59, 2020 

 

125 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Денисенко Михайло Антонович (Патріарх Київський і всієї Руси-
України Філарет)  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Похідний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Переклад і адаптація "ПРАВОСЛАВНИЙ МОЛИТОВНИК"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97731  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Денисенко Михайло Антонович (Патріарх Київський і всієї Руси-
України Філарет)  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Похідний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Переклад та адаптація "ПЕРШИЙ ТИЖДЕНЬ ВЕЛИКОГО ПО-
СТУ". ЧАСТИНИ 1, 2"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97732  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Переверзєв Іван Ігорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Собор/Sobor"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97733  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Осипов Петро Іванович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Похідний твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературно-художнє видання "І чужому научайтесь... Поезії німець-
ких класиків українською мовою"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Збірник презентує вибрані поезії класиків німецької літератури XVIII-
XIX ст. - Й. В. Гете, Ф. Шиллера, Г. Гейне - українською мовою.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97734  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Мієдінова Наталія Миколаївна (MIEDINOVA), Чуприк Йосип Йоси-
пович (YOYO), Пашкульська Вікторія Володимирівна  

 

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 з текстами "STEREO ЖАРА"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

"Stereo жара" RU, "Stereo жара" UA, "Summer family", "Мы плы-
вем", "Пливемо", "Бабатут" RU, "Бабатут" UA, "Олелето", "Олелі-
то", "Бабатут" RU (-),"Бабатут" UA (-).  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97735  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Біленко Дар'я Вікторівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Особливості впровадження маркетингових заходів в сфері 
освітніх послуг"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В статті проведено аналіз теоретичної бази та результатів досліджень 
ефективного управління ВНЗ на практиці та доведено необхідність 
визначення основних особливостей впровадження маркетингових за-
ходів в сфері освітніх послуг.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97736  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Верес Лілія Андріївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Я не така"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97737  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тимченко Дар'я Олександрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Розділ сайту "Технології, розробки, винахо-
ди" Національної металургійної академії України" ("Розділ сайту 
"Технології, розробки, винаходи" )  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма призначена для зміни поточної версії відпові-
дного розділу сайту з метою розміщення інформації про створені тех-
нології.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97738  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тимченко Дар'я Олександрівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Дизайн розділу сайту "Технології, розробки, вина-
ходи" Національної металургійної академії України" ("Дизайн розді-
лу сайту "Технології, розробки, винаходи")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Автором був створений дизайн інформації про створені технології, ро-
зробки та об'єкти інтелектуальної власності у зручному для користу-
вача інтерфейсі, упорядкований текс та графічні зображення.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97739  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Віденєєв Олександр Іполітович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "торговамарка.укр"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97740  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Віденєєв Олександр Іполітович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "avtorski-prava.com"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97741  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Віденєєв Олександр Іполітович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "videneev.com"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97742  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Віденєєв Олександр Іполітович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "tm.royalty.in.ua"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97743  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Віденєєв Олександр Іполітович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "royalty.in.ua"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97744  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шестак Геннадій Анатолійович  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ЮКРЕЙНІАН ГЕАРС" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Іграшка "Модель для самостійного складання без клею UGEARS 
"Карусель"/Toy "Model for self-assembly without glue UGEARS 
"Carousel" ("Модель "Карусель"/Model "Carousel")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір є іграшкою у вигляді механічної об'ємної 3Dмоделі для самостій-
ного складання без клею.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97745  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шестак Геннадій Анатолійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ЮКРЕЙНІАН ГЕАРС" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Іграшка "Модель для самостійного складання без клею UGEARS 
"Марсобагі"/Toy "Model for self-assembly without glue UGEARS "Mars 
buggy" ("Модель "Марсобагі"/Model "Mars buggy")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір є іграшкою у вигляді механічної об'ємної 3Dмоделі для самостій-
ного складання без клею. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97746  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шестак Геннадій Анатолійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ЮКРЕЙНІАН ГЕАРС" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір ужиткового мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Іграшка "Модель для самостійного складання без клею UGEARS 
"Глобус"/Toy "Model for self-assembly without glue UGEARS "Globus" 
("Модель "Глобус"/Model "Globus")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Твір є іграшкою у вигляді механічної об'ємної 3Dмоделі для самостій-
ного складання без клею.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97747  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кукулевська Софія Ісаківна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка літературних творів "Щастя"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Підбірка літературних творів поетичного характеру та проза.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97748  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Черевик Дар'я Едуардівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Роман "Время утраченных надежд"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97749  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шапуров Олександр Олександрович, Шапурова Олена Олександрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Економічний вектор розвитку світової та локальної металургії"  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

В статті проаналізовано світовий виробничий потенціал, його струк-
тура і темпи зростання, розглянуті основні корпорації - лідери чорної 
металургії, проведено моніторинг експорту та імпорту лідируючих 
країн виробників сталі, сформовані основні тенденції розвитку лока-
льної металургії (на прикладі України).  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97750  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шапуров Олександр Олександрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Сучасний стан природних монополій: категоріальний базис 
та фінансовий аспект"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В статті в результаті детального аналізу наукових та статистичних 
джерел сформовано основні риси природних монополій. Запропонова-
но класифікацію природних монополій.   
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97751  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Багрій Володимир Івановчи  
 

Повне ім'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 " Банковская тайна. Часть первая "Позывной "Система"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Перша частина трилогії "Банківська таємниця", в якій розповідаєть-
ся, яу в січні 2015 року начальник департаменту одного з київських 
банків пішов добровольцем у підрозділ військової розвідки під Деба-
льцеве, де проходив службу під командуванням досвідченого військо-
вого розвідника на позивний "Система".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97752  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чередник Людмила Анатоліївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Творчість Дж. Г. Байрона в українських перекладах"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Чередник Л. А. Творчість Дж. Г. Байрона в україн-
ських перекладах // Науковий журнал "Молодий вчений". - 2019. -          
№ 5.1 (69.1). - С. 227-229. 

 

Анотація   

Метою статті є аналіз творчості Дж. Г. Байрона у перекладах україн-
ських майстрів слова (М. Костомарова, П. Куліша, Лесі Українки,         
П. Грабовського, Б. Самійленка, Д. Паламарчука).  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97753  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чередник Людмила Анатоліївна, Болотнікова Алла Петрівна, Гунче-
нко Юлія Вікторівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Literary translation as one of communication possible 
modifications"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Чередник Л. А., Болотнікова А. П., Гунченко Ю. В. 
Literary translation as one of communication possible modifications //        
The 5th International scientific and practical conference "Dynamics of the 
development of world science". - 2020. - Р. 65-75. 

 

Анотація   

У даній роботі вивчаються особливості перекладознавства. Мовні 
особливості літературного перекладу як модифікації сучасної міжку-
льтурної комункації досліджено на матеріалі перекладів відомого 
українського перекладача Григорія Кочура, який перекладав твори 
Вільяма Шекспіра.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97754  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чередник Людмила Анатоліївна, Гунченко Юлія Вікторівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Translation as integrative component of intercultural 
communication"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Чередник Л. А., Гунченко Ю. В. Translation as 
integrative component of intercultural communication // New stages of 
development of modern science in Ukraine and EU countries: monograph. - 
2019. - C. 232-252. 

 

Анотація   

Метою статті є аналіз розвитку міжкультурної комунікації та її стано-
влення в умовах глобалізації счасного світу, розгляд феномена взає-
модії культур різних народів, дослідження перекладу як важливого 
компонента міжкультурної комунікації.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97755  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2020  
 
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 "Сезони"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97756  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2020  
 
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 "Лінгводидактичні засади формування культури мовлення 
учнів засобами фразеології"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Денищич Т. А. Лінгводидактичні засади формування 
культури мовлення // Науковий журнал "Наукові праці". Серія "Пе-
дагогіка". - 2017. - Том 291, вип. 279. - С. 119-124. 

 
Анотація   

У статті розкрито сутність та зміст основних лінгводидактичних чин-
ників формування культури мовлення учнів при вивченні фразеології 
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з урахуванням традиційних та інноваційних тенденцій у системі шкі-
льної освіти.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97757  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петровська Надія Юріївна  
 

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 "Снігова куля "Чорнобиль"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір ужиткового мистецтва "Снігова куля "Чорнобиль" являє собою 
сувенір у вигляді скляної кулі, всередині якого знаходиться стилізо-
вана модель Чорнобильської АЕС.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97758  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тринкова Іванка Мєтодієва  
 

Повне ім'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 "GRAFFITO"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір є художньою композицією, вираженою у вигляді поєднання текс-
тових символів, виконаних унікальним шрифтом із креативним візу-
альним розташуванням елементів, що у сукупності створює унікальне 
авторське зображення, яке містить змістовні персоніфікуючу словесну 
та зображувальні складові.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97759  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Тринкова Іванка Мєтодієва  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "LUXOR PROFESSIONAL"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір є художньою композицією, вираженою у вигляді поєднання текс-
тових символів, виконаних унікальним шрифтом із креативним візу-
альним розташуванням елементів, що у сукупності створює унікальне 
авторське зображення, яке містить змістовні персоніфікуючу словесну 
складову.  
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97760  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Стечкевич Олег Орестович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір, усний твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка усних творів "Дидактичне забезпечення курсу дистанційного 
навчання "Організація освітнього середовища засобами Google 
Classroom" (з відеофайлами)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Представлені практичні роботи та відеоінструкції для організації 
освітнього середовища засобами Google Classroom, ZOOM, LOOM.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97761  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Юдіна Юніта 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)  Складений твір "Завдання для поточного контролю з навчальної ди-
сципліни "Теорія музики" для закладів фахової передвищої освіти"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Методична розробка "Завдання для поточного контролю з навчальної 
дисципліни "Теорія музики" для закладів фахової передвищої освіти" 
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призначена для використання в начальному процесі здобувачами 
освіти на практичних заняттях з теорії музики.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97762  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Козирко Олег Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Об основной причине глобального потепления" 
("Причина глобального потепления")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Результатом наукової праці автора твору є визначення основної при-
чини глобального потепління і варіантів рішень проблеми глобально-
го потепління.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97763  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Павленко Олена Пантеліївна, Жавнерчик Олеся В'ячеславівна, Роз-
марина Альбіна Леонідівна, Головіна Олеся Іванівна, Волкова Алла 
Олександрівна, Смірнова Катерина Володимирівна, Улибіна Вален-
тина Олексіївна, Колонтай Світлана Миколаївна, Єгоращенко Ірина 
Валентинівна, Юзва Ірина Михайлівна, Соколовська Валентина Оле-
гівна  

 
Повне ім'я або 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 управління еколого-орієнтованим 
розвитком нефінансового сектора національної економіки"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Теоретичні засади управління еколого-орієнтованим 
розвитком нефінансового сектора національної економіки : моногра-
фія / за заг. ред. О. П. Павленко, О. В. Жавнерчик. Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 
2019. 142 с. 

 
Анотація   

В монографії розглянуті новітні підходи в дослідженні теоретичних за-
сад управління нефінансовим сектором національної економіки Укра-
їни з урахуванням екологічних чинників, зокрема, досліджено сучас-
ний стан ринку альтернативної енергетики, аграрного сектора, тури-
стсько-рекраційного господарства, сфери поводження з відходами.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97764  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карповець Марія Олександрівна, Бовсуновська Надія Вікторівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Наочний посібник "Навчально-
ігровий килимок "Сам"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

"Наочний посібник "Навчально-ігровий комплекс "Сам" - це ігрове 
поле у вигляді яскравого малюнка, що складається з декількох взає-
мопов'язаних сюжетних композицій: стежка, дорога, грядка, сад, бу-
динки, подвір'я, замок, ліс, небо. Сюжетні і предметні малюнки по-
значено цифрами від 1 до 25. Килимок "Сам" це наочність для навча-
льно-пізнавальної діяльності, гри та відпочинку.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97765  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Карповець Марія Олександрівна, Бовсуновська Надія 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)  Брошура "Наочний посібник "Навчально-ігровий килимок "Сам"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У брошурі "Наочний посібник "Навчально-ігровий комплекс "Сам" 
вміщено опис наочного посібника "Навчально-ігровий комплекс 
"Сам" та рекомемендації до його використання, а саме навчально-
розвивальні ігри. У брошурі даються пропозиції з яких матеріалів 
можна виготовляти килимок "Сам" та яких розмірів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97766  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Данік Наталія 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)  Наукова стаття "Інноваційний розвиток економіки країни"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Данік Н. В. Інноваційний розвиток економіки країни // 
Інноваційна економіка. - 2012. - № 2'2012 [28]. - С. 36-39. 

 

Анотація   

У статті розглянуто основні проблеми інноваційного розвитку країни. 
Проаналізовано сучасний стан економіки України. Запропоновано 
шляхи розвитку на основі інновацій.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97767  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Данік Наталія Вадимівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Особливості становлення місцевого самоврядування 
в Європі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Данік Н. В. Особливості становлення місцевого самов-
рядування в Європі // Науковий вісник Миколаївського національно-
го університету імені В. О. Сухомлинського. - 2015. - № 2 (5). - С. 42-47. 

 

Анотація   

У статті проводиться дослідження досвіду функціонування й динаміки 
реформування публічної адміністрації і державно-територіального 
устрою розвинутих країн західноєвропейських демократій (Іспанії, 
Італії, ФРН, Франції, Швеції, Швейцарії) та постсоціалістичних дер-
жав Центрально-Східної Європи (Польщі, Чехії) в контексті суспіль-
но-правових процесів деконцентрації та децентралізації влади, утвер-
дження фінансової самомстійності місцевого і регіонального самовря-
дування.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97768  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Поплавська Жанна Василівна, Михальчишин Наталія Лук'янівна, 
Данилович-Кропивницька Марта Львівна, Гошовська Оксана Вікто-
рівна, Комаринець Софія Орестівна  

 

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  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Сучасні форми конкурентної взаємодії суб'єктів госпо-
дарювання"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Сучасні форми конкурентної взаємодії суб'єктів гос-
подарювання : монографія / Ж. В. Поплавська, Н. Л. Михальчишин, 
М. Л. Данилович-Кропивницька, О. В. Гошовська, С. О. Комаринець; 
за заг. ред. Ж. В. Поплавської. - Львів: ТОВ "Галицька видавнича 
спілка", 2019. 201 с. 

 

Анотація   

Монографія є узагальненим підсумком спільного дослідження, спря-
мованого на аналіз проблем конкурентного розвитку суб'єктів госпо-
дарювання, його регулювання, форм мережевої взаємодії, а також по-
шуку можливостей та оцінки результатів співпраці у сфері конкуренції.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97769  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Осецький Валерій Леонідович, Краус Наталія Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Нова філософія 
становлення інноваційно-підприємницької моделі сучасного універси-
тету"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Досліджено глобальні параметри порядку інноваційного суспільства, 
які формують й структуруються під впливом освітніх, інтелектуаль-
них і професійних ресурсів шляхом акумуляції професійного інтелек-
ту. Розкрито можливості, загрози та ризики, з якими доводиться мати 
справу інноваційним суб'єктам господарювання в Україні.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97770  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вірченко Володимир Віталійович, Ставицький Андрій Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Формування оп-
тимального функціонування інноваційно-підприємницької моделі су-
часного університету: цифри, факти, проблеми"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Досліджено ризики та лідерські фактори, які впливають на процес 
формування та успішної імплементації інноваційно-підприємницької 
моделі сучасного університету. Визначено основні інструменти ризик-
менеджменту господарського обороту результатів інтелектуальної ді-
яльності інноваційно-дослідницьких інституцій.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97771  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Грохова Ганна Павлівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "Техніка безпеки та перша 
медична допомога на заняттях з фізичного виховання" для студентів 
денної форми навчання усіх спеціальностей"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У методичних рекомендаціях надано комплексні заходи профілактики 
пошкодження, травм і попередження нещасного випадку під час про-
ведення навчально-тренувальних занять і змагань. Описано правила 
надання першої допомоги при отриманні травм і схеми послідовності 
дій при наданні першої долікарської допомоги. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97772  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Церковна Олена Вікторівна, Осіпов Віктор Миколайович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "Методичні рекомендації  
для студентів, викладачів ЗВО. Технічна підготовка студентів-
баскетболістів у режимі самостійних занять"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У методичних рекомендаціях докладно викладені і чітко проілюстро-
вані початкові основи техніки баскетболу, розглядається виконання 
технічних елементів в часі за допомогою фазового аналізу, що дозво-
ляє цілісну дію вивчати як сукупність елементів. Так як студенти, які  
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навчаються в непрофільному (неспортивному) вузі мають різний рі-
вень фізичної та технічної підготовки, в методичних рекомендаціях 
наведені вправи з технічної підготовки, як для новачків, так і для сту-
дентів, вдосконалюють свій технічний рівень.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97773  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2020  
 
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 молдавських сел. 
Півдня Одеської області"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Твір було розроблено відповідно до потреб збереження великого фут-
болу на селі та реалій розвитку великого футболу в молдавських селах 
Півдня Одеської області.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97774  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Довбня Світлана Борисівна, Ігнашкіна Тетяна Борисівна, Гончарук 
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)  Навчальний посібник "Економічна діагностика" Частина 1"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Довбня С. Б., Ігнашкіна Т. Б., Гончарук О. В. Еконо-
мічна діагностика. Частина 1 : Навч. посібник. - Дніпро : НМетАУ, 
2019. - 111 с.  

 
Анотація   

Твір присвячено розгляду теоретичних засад економічної діагностики, 
зокрема питань предмета, особливостей, принципів, видів та методів 
економічної діагностики, діагностичних аспектів стратегічного мене-
джменту, оцінювання конкурентоспроможності підприємства та його 
продукції.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97775  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Довбня Світлана Борисівна, Ігнашкіна Тетяна Борисівна, Гончарук 
Ольга Валеріївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Економічна діагностика" Частина 2"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Довбня С. Б., Ігнашкіна Т. Б., Гончарук О. В. Еконо-
мічна діагностика. Частина 2 : Навч. посібник. - Дніпро : НМетАУ, 
2019. - 133 с. 

 

Анотація   

Твір присвячено розгляду питань, які є важливими для забезпечення 
ефективного функціонування підприємства в ринковому середовищі, 
а саме:: діагностиці майна, виробничого потенціалу, корпоративної 
культури, системи управління, фінансового  стану, ризику інновацій-
ної діяльності.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97776  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Якименко Світлана Іванівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Універсальність педагогічного но-
ваторства: інтегрована особистісно-орієнтована технологія в закладах 
освіти. Частина 2"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Якименко С. І. Універсальність педагогічного нова-
торства: інтегрована особистісно-орієнтована технологія в закладах 
освіти. У 2 ч. - Ч.2. : навч.-метод. пос. / С. І. Якименко. - Кам'янець-
Подільський : ТОВ "Друкарня "Рута", 2020. - 464 с. 

 

Анотація   

У навчальному посібнику представлено досвід роботи вихователів за-
кладів дошкільної освіти та вчителів закладів загальної середньої 
освіти. Наведено приклади розробок сценаріїв інтегрованих днів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97777  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Якименко Світлана Іванівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Універсальність педагогічного но-
ваторства: інтегрована особистісно-орієнтована технологія в закладах 
освіти. Частина 1"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Якименко С. І. Універсальність педагогічного нова-
торства: інтегрована особистісно-орієнтована технологія в закладах 
освіти. У 2 ч. - Ч.1 : навч.-метод. пос. / С. І. Якименко. - Кам'янець-
Подільський : ТОВ "Друкарня "Рута", 2019. - 536 с. 

 

Анотація   

У посібнику представлено банк нормативно-правового забезпечення 
дошкільної та початкової ланок освіти.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97778  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Якименко Світлана Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Різдвяна книга для Ангеліни"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Якименко С. І. Різдвяна книга для Ангеліни /                
С. І. Якименко. - Київ : Видавничий Дім "Слово, 2020. - 60 с." 

 
Анотація   

Посібник знайомить дітей з новорічними святами та дає можливість 
отримати практичні навички як усталених світських традицій, так і 
народних традиційних звичаїв, обрядів, доступних їх розумінню і від-
творенню ними в реальних та ігрових умовах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97779  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Якименко Світлана Іванівна, Дячук Валентина Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Монографія "Формування життєвої компетентності старшокласни-
ків у позаурочній діяльності"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Якименко С. І. Формування життєвої компетентнос-
ті старшокласників у позаурочній діяльності: [монографія] /                     
С. І. Якименко, В. І. Дячук. - Київ : Видавничий Дім "Слово", 2019. - 224 с. 
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Анотація   

У монографії розглянуті теоретичні і методичні основи формування 
життєвої компетентності старшокласників у позаурочній діяльності 
та представлено концептуальні моделі і тенденції генезису тлумачен-
ня поняття "життєва компетентність".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97780  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Якименко Світлана Іванівна, Філімонова Тетяна Володимирівна, Бу-
дак Валерій Дмитрович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Монографія "Підготовка майбутніх вихователів дошкільних навча-
льних закладів до патріотичного виховання дітей старшого дошкіль-
ного віку"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Будак В. Д. Підготовка майбутніх вихователів до-
шкільних навчальних закладів до патріотичного виховання дітей ста-
ршого дошкільного віку : [монографія] / В. Д. Будак, С. І. Якименко, 
Т. В. Філімонова. - Київ : Видавничий Дім "Слово", 2020. - 184 с. 

 
Анотація   

У монографії розглянуті теоретичні і методичні основи підготовки 
майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів до патріоти-
чного виховання дітей старшого дошкільного віку та представлена 
концептуальна модель формування готовності майбутнього вихова-
теля до патріотичного виховання дітей старшого дошкільного віку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97781  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шкелебей Вікторія Анатоліївна, Яцик 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)  Стаття "Підслідність корупційних та пов'язаних із корупцією право-
порушень як злочинів у сфері службової діяльності"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Шкелебей В. А. Яцик Т. П. Підслідність корупційних 
та пов'язаних із корупцією правопорушень як злочинів у сфері служ-
бової діяльності // Підприємництво, господарство і право. - 2019. -           
№ 11. -С. 345-349. 

 
Анотація   

У статті проаналізовано основні провокативні фактори, які призво-
дять до вчинення корупційних злочинів у великих масштабах. Виді- 
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лено проблему підслідності корупційних та пов'язаних з корупцією 
правопорушень, яка полягає у нечіткому визначенні повноважень 
всіх органів, які спеціалізуються на розслідуванні злочинів даної ка-
тегорії.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97782  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яцик Тетяна Петрівна, Шкелебей Вікторія Анатоліївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Надання безоплатної правової допомоги: кримінальні про-
цесуальні засади"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Яцик Т. П.,  Шкелебей В. А. Надання безоплатної 
правової допомоги: кримінальні процесуальні засади // Вчені записки 
Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського. Серія 
"Юридичні науки". - 2019. - Т. 30, № 6. - С. 162-166. 

 

Анотація   

У статті проаналізовано процедуру надання безоплатної правової до-
помоги. Зазначено, що право на безоплатну правову допомогу - це га-
рантована Конституцією України можливість громадянина України, 
іноземця, особи без громадянства, у тому числі біженця чи особи, яка 
потребує додаткового захисту, отримати в повному обсязі безоплатну 
первинну правову допомогу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97783  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Яцик Тетяна Петрівна, Шкелебей Вікторія Анатоліївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Investigation of new forms of cyber crime (phishing and 
cybersquatting)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Yatsyk T. P., Shkelebei V. A. Investigation of nev forms 
of cyber crime (phishing and cybersquatting) // Науковий вісник Ужго-
родського національного університету. Серія : Право. - 2018. - Вип. 53, 
Т. 2. - С. 121-123. 

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97784  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шкелебей Вікторія Анатоліївна, Яцик 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)  Наукові тези "Підслідність корупційних та пов'язаних з корупцією 
правопорушень"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Шкелебей В. А., Яцик Т. П. Підслідність корупційних 
та пов'язаних з корупцією правопорушень // Фінансова політика: тео-
ретичні та практичні аспекти юридичної науки : збірник матеріалів 
ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (25 березня 2020 ро-
ку) : у 2-х ч. Ч. 2. - 2020. - С. 276-279. 

 
Анотація   

У науковій праці проаналізовано основні провокативні фактори, які 
призводять до вчинення корупрційних злочинів. Окреслено проблему 
підслідності корупційних та пов'язаних з корупцією правопорушень. 
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97785  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сидоренко Юлія 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)  Підрозділ колективної монографії "Проблеми передачі перекладаць-
ких лінгвокультурем"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Сидоренко Ю. І. Проблеми передачі перекладацьких 
лінгвокультурем // Культурно-детерміновані фактори у практиці пе-
рекладу. - 2017. - С. 88-104. 

 

Анотація   

У підрозділі досліджуються поняття "лінгвокультурема" та особливо-
сті їх відтворення під час перекладу. Під лінгвокультуремою автор ро-
зуміє комплексну міжрівневу одиницю, що представляє собою діалек-
тичну єдність лінгвістичного та екстралінгвістичного. Аналізується 
зміст та форми вираження поняття "лінгвокультурема" в теорії пере-
кладу, форми існування, лінгвістичні ознаки, різні підходи до класи-
фікації. Окрема увага приділяється перекладацьким принципам для 
відтворення лінгвокультурем у тексті.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97786  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чернов Михайло Петрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

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

 
Анотація   

Сфера обслуговування комп'ютерної програми "ICONX CRM": меди-
чні заклади, ветеринарні клініки, стоматологи, салони краси.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97787  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чекмасова Ірина Анатоліївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Брошура "Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни 
"Митна справа, регулювання та право" для студентів денної та заоч-
ної форми навчання, спеціальність 073 "Менеджмент"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Твір спрямований на формування практичних вмінь та навичок щодо 
вирішення прикладних завдань в сфері митної справи і регулювання 
зовнішньої торгівлі.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97788  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Похилько Валерій Іванович, Ковальова Олена Михайлівна, Климчук 
Юлія Юріївна, Муратова Оксана Володимирівна, Артьомова Наталія 
Сергіївна, Соловйова Галина Олексіївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Предиктори розвитку критичного стану у дітей із захво-
рюваннями органів дихання при проведенні їм інтенсивної терапії"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Захворювання органів дихання домінують у патології дитячого віку й 
істотно впливають на показники захворюваності і смертності. Важли-
во, що при захворюваннях органів дихання ознаки ураження нервової 
системи нерідко мають велику питому вагу в клінічній картині захво-
рювань та часто ускладнюють їхній перебіг із наступним формуван-
ням ранньої інвалідності дітей.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97789  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Похилько Валерій Іванович, Цвіренко Світлана Миколаївна, Чер-
нявська Юлія Ігорівна, Калюжка Олена Олександрівна, Жук Людми-
ла Антоліївна, Фесенко Марія Євгенівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Алгоритми виконання маніпуляцій в неонатальній 
практиці"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Практична робота лікарів неонатологів та середнього медичного пер-
соналу під час здійснення медичної допомоги новонародженим і особ-
ливо передчасно народженим дітям потребує чітких вимог при вико-
нанні маніпуляцій і догляду. Дана робота ставить за мету допомогти 
здобувачам вищої медичної освіти у формуванні професійних навичок 
та вмінь об'єктивного обстеження здорових та хворих новонародже-
них різного гестаційного віку, оволодінню основними принципами на-
дання допомоги новонародженим, організації догляду за ними.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97790  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коваль Ганна Михайлівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "МАЛЮНОК "МИХАЙЛІВНА"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97791  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2020  
 

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 "ЗАБИРАЙ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97792  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кірносенко Олексій Олександрович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизована система оцінки компетент-
ності моряка"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма призначена для автоматизації та інформацій-
но-технологічної підтримки основної виробничої діяльності Держав-
ного реєстру документів моряків України (ДРДМУ) на основі впрова-
дження єдиної системи збереження та обміну даними між дипломно-
паспортними відділами морських портів, вищими учбовими заклада-
ми з підготовки моряків, учбово-тренажерними центрами, державни-
ми кваліфікаційними комісіями, підрозділами ДРДМУ з використан-
ням сучасних інформаційних технологій. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97793  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Степанов Іван Леонідович, Антоненко Світлана Георгіївна, Антонен-
ко Олександр Миколайович, Тимофєєв Володимир Сергійович, Калу-
гін Євгеній Павлович, Ватагін Дмитро Миколайович, Ватагіна Окса-
на Володимирівна, Антонюк Олена Володимирівна, Павленко Сергій 
Петрович  
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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 "Solomon" Професійний стандарт правової 
системи України" ("SOLOMON")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

"SOLOMON" являє собою цифрову онлайн платформу взаємодії уча-
сників та сторін кримінального провадження, яка автоматизовано 
впорядковує, супроводжує та контролює кримінальний процес на ос-
нові єдиного правового стандарту, алгоритму правозастосування та 
контролю в автоматичному режимі, створює процесуальні документи, 
плани розслідування, аналізує склад злочину, визначає механізм і 
процес доказування, фіксує дії, відстежує та контролює строки, забез-
печує постійну взаємодію учасників та сторін кримінального процесу, 
оброблює відомості про факти, дії і події, аналізує діяльність слідчого, 
судді, прокурора, адвоката, фіксує управлінські рішення, формує та 
використовує базу даних про кожну дію (подію) в процесі розсліду-
вання.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97794  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чевганюк Руслан Семенович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Графічне зображення "Логотип "Енергія"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Художній твір "Логотип "Енергія" являє собою логотип, який скла-
дається зі словесної частини "енергія", в якій літера "е" в середині 
логотипу стилізована стрілками навколо неї. 
   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97795  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2020  
 

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  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Лей масло"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97796  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Хабчик Аркадій Семенович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Мир первичной материи"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У творі "Мир первичной материи" представлені основні поняття пер-
вісної матерії, етапи її розвитку з визначенням Часу перетворення. Ро-
зкрита суть взаємодії первісної матерії з об'єктами Світобудови на ос-
нові Законів Природи і Розвитку з поясненням одного з напрямків на-
укового прогнозу розвитку сонячної системи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97797  
 

Дата реєстрації авторського права  03.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бельтек Альона Дмитрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка графічних зображень "Логотип "Дама"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Графічні зображення являють собою 53 варіанти виконання логотипу, 
створених автором: оригінальне зображення літери "Д" у вигляді 
стилізованого зображення манекену у сукні з шаллю, а ткож літери 
"Д" з візерунками; оригінальне зображення слова "Дама", а також 
словосполучення "Дама Мягкие портновские манекены" з викорис-
танням оригінальної літери "Д". Графічні зображення можуть вико-
ристовуватися як засоби ідентифікації товару або послуги.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97798  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шпильова Анастасія Олександрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "Пос Медіа Юкрейн" 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Сценарій "Мобільне промо"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

З метою інформування споживачів та просування певних ТМ створе-
но сценарій під умовною назвою "Мобільне Промо".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97799  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Макаренко Інна Олександрівна, Лєонов Сергій Вячеславович, Смо-
ленніков Денис Олегович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Сумський державний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методика моделювання залежності між прозорістю 
установ фінансового сектору та його ефективністю"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Методика дозволяє формалізувати роль прозорості та корпоративної 
соціально-екологічної відповідальності українських та європейських 
фінансових установ компаній у забезпеченні їх фінансової ефективнос-
ті з використанням агрегованих показників та кореляційного аналізу.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97800  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пластун Олексій Леонідович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Сумський державний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Weekend Strategy 1: Friday and Monday"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Програма призначена для симуляції дій трейдера та автоматизованої 
обробки даних на основі розробленої торгової стратегії: продаж трей-
дером фінансових інструментів по закінченню торгової сесії в п'ятни-
цю та закриття позиції по закінченню торгової сесії в понеділок з по-
дальшою оцінкою ефективності цих дій.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97801  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шкуратенко Олена Володимирівна, Анатольєва Ольга Іванівна, До-
рощук Ніна Олександрівна, Прус Віталій Зіновійович, Романишин 
Наталія Юріївна, Сокур Юрій Васильович  

 

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 дисципліни "Історія держави та 
права зарубіжних країн"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Метою створення даного твору є вивчення в навчальному закладі ди-
сципліни "Історія держави та права". В зазначеному курсі 12 тем, які 
складаються з лекційних матеріалів, мультимедійних презентацій, се-
мінарських занять, а також питань для контролю та тестів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97802  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шкуратенко Олена Володимирівна, Дорощук Ніна Олександрівна  
 

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 "Електронна презентація з дисципліни "Історія дер-
жави та права зарубіжних країн" на тему "Станово-представницька 
монархія"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Метою створення даного твору є вивчення в навчальному закладі те-
ми "Станово-представницька монархія" з дисципліни "Історія держа-
ви та права". В зазначеній презентації 42 слайди, які складаються із 6 
підтем.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97803  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Костюк Володимир Леонідович, Куліков Володимир Анатолійович, 
Лях Неля Василівна, Федоровська Наталія Володимирівна, Підвисо-
цький Валерій Валентинович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національна академія внутрішніх справ 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Інформаційно-довідкова програма "Автоматизова-
не робоче місце підрозділу ювенальної превенції"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Метою створеного твору є забезпечення працівників підрозділів юве-
нальної превенції в системі МВС та в органах і підрозділах Націона-
льної поліції інформаційно-довідковим матеріалом, який використо-
вується у повсякденній службовій діяльності та міститься на компак-
тних інформаційних носіях.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97804  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бричко Марина Михайлівна  
 
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 "Економетрична динамічно-лагова модель суспільної 
довіри до фінансового сектору економіки"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Розроблено еконоцентричну динамічно-лагову модель суспільної до-
віри до фінансового сектору економіки, яка дозволяє врахувати лаго-
вість споживчо-інвестиційних рішень економічних агентів на фінан-
совому ринку, сформованих під впливом соціально-економічних по-
дій, та попередньо досягнуті значення рівня довіри до фінансового се-
ктору.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97805  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Буряк Анна Володимирівна, Ласукова Анна Сергіївна  
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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 "Механізм врахування суспільних очікувань під час 
моделювання загроз національної безпеки країни"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Обґрунтовано методологічні підходи до врахування суспільних очіку-
вань під час моделювання загроз національній безпеці країни, а також 
методичний інструментарій, який дозволяє дослідити вплив динаміки 
основних шоків на суспільні очікування, використовуючи при цьому 
лагові значення ендогенних змінних.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97806  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пластун Олексій Леонідович, Філатова Ганна Петрівна, Артеменко 
Аліна Сергіївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Сумський державний університет 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методика оцінювання та аналізу боргової стійкості 
України"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Методика передбачає аналіз боргового тягаря держави, аналіз борго-
вих ризиків на основі розрахунку показників боргової стійкості та по-
рівнянні їх з нормативними значеннями, а також розроблення пропо-
зицій щодо боргової стратегії країни, направлених на  досягнення оп-
тимальної боргової стійкості країни.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97807  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іваненко Федір 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 "Системи технологій у тваринництві"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Обґрунтовано необхідність глибокого навчання технологій, що визна-
чають напрям і ступінь прискорення науково-технічного прогресу в 
галузях тваринництва. Основна мета посібника - навчити економіста, 
менеджера розробленню й упровадженню сучасних технологій, техно-
логічних процесів з урахуванням природничих і виробничих чинни-
ків, біологічних особливостей сільськогосподарських тварин, енерге-
тичних, екологічних та інших умов виробництва.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97808  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іваненко Федір 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)  Навчально-методичний посібник "Системи технологій у тваринниц-
тві"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Іваненко Ф. В. Системи технологій у тваринництві: 
Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. - К. : КНЕУ, 2001. - 186 с. 

 

Анотація   

У посібнику висвітлено необхідні матеріали для самостійного вивчен-
ня дисципліни "Системи технологій у тваринництві" для студентів 
фахового спрямування "Аграрний менеджмент" та інших спеціально-
стей в сфері агробізнесу. Наведено типову програму дисципліни, мето-
дичні поради щодо вивчення кожної теми, плани семінарсько-
практичних занять, словник термінів і понять, розрахунково-
аналітичні завдання для визначення окремих термінологічних показ-
ників та інформаційно-довідкові таблиці.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97809  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іваненко Федір 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)  Навчально-методичний посібник "Технологія виробництва і переро-
бки продукції тваринництва"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

У посібнику висвітлено необхідні матеріали для самостійного вивчен-
ня дисципліни "Технологія виробництва і переробки продукції тва-
ринництва", що викладається студентам спеціальності "Економіка 
агропромислових формувань". Наведено типову програму з дисцип-
ліни, методичні поради щодо вивчення кожної теми, плани практич-
них занять, словник основних термінів і понять, завдання для переві-
рки знань, завдання для розрахунку окремих технологічних показни-
ків та їх аналізу, інформаційно-довідкові таблиці, тематику рефератів. 
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97810  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Козуліна Світлана Олександрівна, Ровинська Катерина Ігорівна, Ро-
винський Юрій Олександрович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Робочий зошит для курсу дистанційного навчання 
"Право в публічному управлінні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Робочий зошит призначений для поточного та підсумкового контролю 
результатів опанування матеріалу курсу за спеціальністю "Публічне 
управління та адміністрування" для здобувачів вищої освіти за освіт-
нім ступенем магістра. За результатами підсумкового контролю оці-
нюють здатність здобувачами здійснювати професійну діяльність і 
приймати обґрунтовані рішення, керуючись вимогами правових 
норм, самостійно готувати нормативно-правові акти та запобігати 
проявам корупції в діяльності органу публічної влади.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97811  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Козуліна Світлана Олександрівна, Ровинська Катерина Ігорівна, Ро-
винський Юрій Олександрович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір навчального характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний твір "Методичні вказівки та рекомендації "Законотво-
рчий процес і нормотворча діяльність органів публічної влади"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

Розроблені методичні вказівки та рекомендації спрямовані на форму-
вання у слухачів дисципліни здатностей аналізувати вимоги правових 
норм в сфері державного управління та місцевого самоврядування, 
застосовувати їх до практичних ситуацій та генерувати нові ідеї у 
процесі нормотворення, відстоюючи доктрину верховенства права в 
діяльності органів публічної влади, виходячи із розуміння її сутності в 
країнах Європейського Союзу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97812  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Цихмістро Олександр Сергійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру, фото-
графічний твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науково-технічний твір "Технологічна інструкція зі способу Віднов-
лення та збільшення ємності акумуляторної батареї до 10 КВт для ав-
томобілів Nissan Leaf"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97813  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Роль Михайло Михайлович, Шлюнь Костянтин Михайлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Опис нового закладу "Музей фотографії у м. Києві"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

В Україні є безліч фотографій різних епох, які фіксують історію Укра-
їни і які недоступні для широкого загалу через відсутність місця для їх 
публічного огляду. Мета нового мистецького закладу - створення пуб-
лічного місця для висвітлення фотолітопису Києва і України. Такий 
музей має стати ще однією візитівкою столиці.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97814  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Бердніков Нікіта Юрійович, Козій Захар Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір ужиткового мистецтва "Дизайн взуття підвищеного ергономіч-
ного комфорту для осіб з інвалідністю, в тому числі тих, що викорис-
товують ортези, та людей (дітей), які мають труднощі з підбором та 
використанням взуття"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Твір являє собою зображення дизайну моделі взуття з верхом, що ро-
зщіпається та дає можливість повного доступу ноги до взуття без до-
даткових защіпок та шнурування, що полегшить його використання 
для людей (дітей) з інвалідністю, тимчасовою втратою функції чи за-
хворюванням людей похилого віку і осіб, які використовують ортези.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97815  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сванідзе Тимур Зурабович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Night Club"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97816  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лебедюк Віталій Миколайович, Шевчук Дмитро Михайлович, Шер-
шньова Олена Володимирівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Похідний твір, складений твір, літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Course "Europe after communism: 
democratic culture and integration". Academic year 2019-2020. Didactic 
Materials"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В книзі представлені матеріали до авторського курсу "Європа після 
комунізму: демократична культура та інтеграція / Europe after 
Communism: democratic culture and integration", який розроблений Ві-
талієм Лебедюком, Дмитром Шевчуком та Оленою Шершньовою. Зо-
крема, в посібнику представлено загальну інформацію про проект, 
присвячений європейським студіям, в рамках якого розроблено курс, 
подано основну структуру, анотації до лекційних занять, завдання та  
фрагменти навчальних текстів, які обговорюються під час вивчення 
курсу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97817  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шакаль Дмитро Володимирович (TABR)  
 
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 "Одноповерховий житловий будинок "Галс хаус"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97818  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Віденєєв Олександр Іполітович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "copyright.royalty.in.ua"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97819  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Віденєєв Олександр Іполітович  
 

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 "torgovyjznak.ua"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97820  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Віденєєв Олександр Іполітович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "автор.укр"    
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97821  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ковирзін Віктор Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Осознанная нейросоматика - гармо-
ния разума и тела"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97822  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калюжна Світлана Юріївна, Дуда Роман Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "DIALEKTYKA"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97823  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кравець Ростислав Юрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Благодійний фонд "АГУНА"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97824  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Співак Дмитро Павлович  
 
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 "Настільний декор для інтер'єру 
"Мапи світу/Зодіакальний календар"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97825  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Водяна Людмила 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 "Практикум до 
курсу "Література країни, мова якої вивчається (тестові завдання. 
Частина І)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Практикум до курсу розроблено для роботи на практичних заняттях 
та самостійної роботи студентів-філологів "Література країни, мова 
якої вивчається".  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97826  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Литвиненко Олександр Ігорович, Шмиголь Євгеній 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 "SatEye SNAPSHOT 0.0.1"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програмне забезпечення призначене для визначення часу, дати і назви 
космічного апарату дистанційного зондування Землі (КА ДЗЗ), який 
проводив ксмічну зйомку об'єктів зацікавленості (ОЗ) користувача, 
визначення частоти проведення космічної зйомки ОЗ користувача КА 
ДЗЗ і підтримки прийняття рішення при самостійному визначенні ко-
ристувачем ОЗ, щодо якого проводилася космічна зйомка КА ДЗЗ.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97827  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Воротинцев Микола Миколайович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів "ВД"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

"ВД", "Не зневажайте Бабу Ягу", "Довідка", "Шпоры, Усы и не еди-
ной мысли", "Врата", "Дальше..".  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97828  
 

Дата реєстрації авторського права  04.06.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Вощинський Віталій Вікторович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір рекламно-інформаційного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір інформаційного характеру "ПОЯС-
НЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО ПАКЕТУ ПРОГРАМ "ІНФОРМАЦІЙ-
НО-ВИМІРЮВАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС" ("ІВК")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Пакет програм "Інформаційно-вимірювальний комплекс" створений 
для систем автоматизації технологічних процесів. Працює разом з 
пристроєм збору та обробки даних (ПЗОД). В якості ПЗОД можна ви-
користовувати будь-який сучасний програмований логічний контро-
лер (відповідно запрограмований).   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97829  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Денисенко Михайло Антонович (Патріарх Київський і всієї Руси-
України Філарет)  

 

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 "СТРАСНИЙ ТИЖДЕНЬ" частини 1, 2"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97830  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Денисенко Михайло Антонович (Патріарх Київський і всієї Руси-
України Філарет)  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Похідний твір  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  ПЕРЕКЛАД І АДАПТАЦІЯ ТВОРУ "МІНЕЯ" (10 частин)"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97831  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Калюжний Микола Михайлович, Хряпкін Олександр Володимиро-
вич, Колісник Вікторія Іванівна, Чернов Андрій Борисович, Пшенич-
них Сергій Васильович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Харківський національний університет радіоелектроніки 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Імітаційно-математична модель досліджен-
ня ефективності колективу вирішальних правил при розпізнавання 
джерел радіовипромінювання методом статистичних випробувань" 
("Розпізнавання - 2.0")" ("Розпізнавання - 2.0")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма є програмним інструментальним середови-
щем, яке дозволяє оцінити ймовірність (достовірність) розпізнавання 
бортових радіолокаційних станцій, класу і типу літальних апаратів за 
результатами статистичного моделювання.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97832  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Віденєєв Олександр Іполітович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір з ілюстраціями "Брендбук Патентно-
юридичної агенції "Роялті.ЮА"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97833  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Михайлов Павло Ігорович, Чехместрук Роман Юрійович, Перун Іван 
Вікторович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комп'ютерна програма для визначення реа-
льних розмірів ділянок поверхні тіла людини з використанням 3D-
моделі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

За програмою, на основі 3D-моделі визначаються розміри ділянок тіла 
людини.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97834  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Аксьонов Сергій Васильович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  П'єса "Империя ангелов"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97835  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Пилипюк Владислав Юрійович, Фролов Володимир Костянтинович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Virtual Datum Reference" ("VDR")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для визначення координат робочих позицій об-
роблюваної заготовки в системі координат верстата з ЧПК після її  
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встановлення випадковим чином на столі верстата (при віртуальному 
базуванні).  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97836  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Белічко Олег Олександрович (Тао Цзедун)  
 

Повне ім'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 "Второй Император"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97837  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Михайлов Павло Ігорович, Чехместрук Роман Юрійович, Перун Іван 
Вікторович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комп'ютерна програма для виділення зо-
браження людини на довільному фоні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Програма призначена для виділення зображення людини на довіль-
ному фоні.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97838  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савенкова Ірина Іванівна, Дідух Микола Леонтійович, Литвиненко 
Ірина Сергіївна, Чугуєва Інна Євгенівна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Стаття "Time Factor in Psychological profiling of information 
Technology specialists for Future Career success"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Iryna Savenkova, Mykola Didukh, Iryna Lytvinenko, 
Inna Chuhueva. Time Factor in Psychological profiling of information 
Technology specialists for Future Career success // Journal of 
Environmental Treatment Techniques. - 2019. - P. 1041-1045. 

 

Анотація   

Стаття містить результати дослідження хронологічного та психологі-
чного прогнозування схильності до комп'ютерної діяльності під час 
професійного вибору на основі вроджених схильностей молоді.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97839  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Литвиненко Ірина Сергіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Як допомогти дитині подолати страх відповідати біля дошки"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ірина Литвиненко. Як допомогти дитині подолати 
страх відповідати біля дошки // Заступник директора школи. - 2019. - 
№ 10. - С. 58-67. 

 

Анотація   

В статті розгладається актуальна проблема для молодшого школяра - 
відповідати урок біля дошки.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97840  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Литвиненко Ірина Сергіївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Учити дивуючи, радіючи, забавляючи. Формування позити-
вного емоційного ставлення дитини до майбутнього шкільного життя"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ірина Литвиненко. Учити дивуючи, радіючи, забав-
ляючи. Формування позитивного емоційного ставлення дитини до 
майбутнього шкільного життя // Учитель початкової школи. - 2019. - 
№ 12. - С. 19-22. 

 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 59, 2020 

 

170 

Анотація   

В статті розглядається проблема підготовки старших дошкільників до 
шкільного життя.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97841  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чернобай Ліана Іванівна, Ясінська Тетяна Вікторівна, Маліброда 
Святослав Богданович  

 

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 "Applied aspect of corporate social responsibility impact 
on company competitiveness (UNILEVER example)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Liana Chernobay, Tetiana Yasinska, Svyatoslav 
Malibroda. Applied aspect of corporate social responsibility impact on 
company competitiveness (unilever example) // ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО. - 
2020. - Година VIII. - С. 32-44. 

 

Анотація   

У статті розглянуто сутність та значення корпоративної соціальної ві-
дповідальності як невід'ємної складової стратегії компанії (на при-
кладі голандсько-британської компанії, яка є одним із світових ліде-
рів на ринку харчових продуктів та побутової хімії).  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97842  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дмитренко Руслан 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 науково-освітнього характеру "АВТО-
РСКАЯ ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ ДМИТРЕНКО РУСЛАНА ЛЕО-
НИДОВИЧА (ПРЕЗИДЕНТ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЛИГИ ГИПНОТЕРА-
ПЕВТОВ И ПСИХОЛОГОВ - ЕЛГиП)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Авторська програма навчання включає: види, техніки, моделі, визна-
чення стану в гіпнотерапії.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97843  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Дмитренко Руслан 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 науково-освітнього характеру "ЭНО-
ТИТА ТЕРАПИЯ (ENOTITA THERAPY). МЕТОД РЕФЛЕКТОРНО-
ВОЛНОВОГО РЕЗОНИРОВАНИЯ (РВР)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

ЕНОТІТА терапія призначена для позбавлення людини від психоло-
гічних проблем і психосоматичних захворювань, залежностей, страхів, 
фобій.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97844  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Еваленко Олександр Юхимович (ALEX)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір, створений для сценічного показу  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  П'єса "Большой переполох"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Описані події відносяться до кінця 70-х років 20 століття. Всі герої 
оповідання проживають в маленькому провінційному місті в Україні. 
Автор, на прикладі головного героя, розповідає про непросту долю 
самої звичайної єврейської сім'ї.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97845  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Шендрик Анна Петрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір  
 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 59, 2020 

 

172 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Усний твір "Екскурсія "Таємниці полтавських масонів"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Під час екскурсії можна дізнатись де з'явилися перші масонські ложі в 
Україні. Пішохідний маршрут проходить історичним осередям Полтави.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97846  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Ємельяненко Євгенія Олегівна, Бичков Кирило 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 "Моя школа"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Комп'ютерна програма призначена для оптимізації та полегшення 
управління роботою загальноосвітніх шкіл різних ступенів, різновидів 
та спеціалізацій.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97847  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петрусенко Євген Юрійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Танго"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97848  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петрусенко Євген Юрійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Сад"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97849  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петрусенко Євген Юрійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Небо"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97850  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петрусенко Євген Юрійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Косметика"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97851  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петрусенко Євген Юрійович  
 

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 "Класика"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97852  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Петрусенко Євген Юрійович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Ци"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97853  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Негрич Тетяна Іванівна, Боженко Наталія Леонідівна, Матвієнко 
Юрій Олександрович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-прикладного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчальний посібник "Ішемічний інсульт: вторинна стаціонарна до-
помога"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Негрич Т.І., Боженко Н.Л., Матвієнко Ю.О. Ішеміч-
ний інсульт: вторинна стаціонарна допомога: навч. посіб. Львів: 
ЛНМУ імені Данила Галицького, 2019. 160 с. 

 

Анотація   

Церебро-васкулярні, включаючи гострі порушення мозкового крово-
обігу, інсульти є одними із пріоритетних неінфекційних захворювань у 
рамках Глобального плану дій ВООЗ на період 2013-2020 рр.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97854  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лєгєза Наталія Іванівна  
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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 "Мистер Джонни просто Кот"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97855  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Азарова Анжеліка Олексіївна, Ляхович Людмила Миколаївна, Аза-
рова Лариса Євстахіївна, Міронова Юлія Володимирівна, Погребняк 
Олена 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 "Захищений консолідований інформаційний 
ресурс засобів електронного урядування у Вінницькій області"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Створений ресурс дає змогу здійснювати аналіз інформації, що дозво-
лить підвищити ефективність діяльності органів публічної влади, за-
безпечить зростання їх відкритості та прозорості, завдяки викорис-
танню консолідованої інформації для прийняття управлінських рі-
шень.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97856  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Азарова Анжеліка Олексіївна, Азарова Лариса Євстахіївна, Білий 
Роман Олександрович, Міронова 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 "Захищений засобами двофакторної автори-
зації месенджер для організації комунікаційних процесів на підприєм-
стві"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
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Анотація   

В даній роботі розроблено комп'ютерний додаток, який дозволяє 
створитти захищений месенджер засобами двофакторної авторизації із 
використанням електронної пошти.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97857  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Азарова Анжеліка Олексіївна, Азарова Лариса Євстахіївна, Білий 
Роман Олександрович, Міронова 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 "Процедура реєстрації у захищеному месен-
джері для організації комунікаційних процесів на підприємстві"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В даній роботі розроблено месендждер, який дозволяє здійснювати 
процес реєстрації у комп'ютерній програмі з необхідністю введення 
логіну, паролю та електронної пошти.   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97858  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Азарова Анжеліка Олексіївна, Азарова Лариса Євстахіївна, Білий 
Роман Олександрович, Міронова 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 "Отримання та надсилання повідомлень ко-
ристувачами у створеному месенджері для реалізації комунікаційного 
процесу на підприємстві"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

В даній роботі розроблено комп'ютерний додаток, який дозволяє здій-
снювати процес отримання та надсилання повідомлень у створеному 
месенджері для реалізації комунікаційного процесу на підприємстві.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97859  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Савченко Вячеслав Іванович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір белетристичного характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Роман "Морской узел-2. В(Б)ремя ангелов"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Після повернення героїв роману "Морской узел" з війни, з'ясувалося, 
що в мирних містах України їх знову підстерігає небезпека: на них ве-
дуть полювання розвідувально-диверсійні групи противника, а висо-
копоставлений чиновник Адміністрації Президента мстить за невдалу 
спробу рейдерської атаки на бізнес колишнього добровольця Макси-
ма Кравця.  
  

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97860  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іван Слободяків (псевдонім)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Читальне заспокійливе"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97862  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Денисенко Михайло Антонович (Патріарх Київський і всієї Руси-
України Філарет)  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Похідний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Переклад і адаптація "СЛУЖЕБНИК"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97863  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Денисенко Михайло Антонович (Патріарх Київський і всієї Руси-
України Філарет)  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Похідний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Переклад і адаптація "ОКТОЇХ" ЧАСТИНИ 1,2"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97864  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Денисенко Михайло Антонович (Патріарх Київський і всієї Руси-
України Філарет)  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Похідний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Переклад і адаптація "СЛУЖЕБНИК" частини 1,2"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97865  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чевганова Віра Яківна, Перевертайло Тетяна Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Стаття "Конкурентоспроможність продукції машинобудування: реа-
лії та можливості"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Чевганова В. Я., Перевертайло Т. С. Конкурентосп-
роможність продукції машинобудування: реалії та можливості // Еле-
ктронне наукове фахове видання з економічних наук "Modern 
Economics". - 2019. - № 14. - С. 279-284. 
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Анотація   

Проведено аналіз конкурентоспроможності української машинобудів-
ної продукції на світовому ринку. Визначено перспективи розвитку 
авіабудівної промисловості на внутрішньому та світових ринках та 
можливі напрями підвищення конкурентоспроможності продукції.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97866  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чевганова Віра Яківна, Міняйленко Валентин Григорович, Міняйле-
нко Інна Валентинівна, Швед Валерія 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 застосування бенчмаркінгу для оцінювання по-
тенціалу транспортної компанії"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Чевганова В. Я., Міняйленко В. Г., Міняйленко І. В., 
Швед В. М. Особливості застосування бенчмаркінгу для оцінювання 
потенціалу транспортної компанії // Електронне наукове фахове ви-
дання з економічних наук "Modern Economics". - 2019. - № 14. - С. 272-278. 

 
Анотація   

Розглянуто метод бенчмаркінгу, що є одним з інструментів вивчення 
конкурентного середовища, який дав можливість оцінити ефектив-
ність функціонування транспортного підприємства на ринку. Запро-
поновано заходи щодо покращення діяльності транспортного підпри-
ємства.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97867  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Воркут Тетяна Анатоліївна, Білоног Оксана Євгенівна, Галак Ірина 
Євгенівна, Міськова Тамара Іванівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний транспортний університет 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір навчального характеру "Методичні 
рекомендації до виконання циклу розрахункових робіт з дисципліни 
"Проектний аналіз" для студентів денної форми навчання, спеціаль-
ність 275 "Транспортні технології (на автомобільному транспорті)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

В роботі представлено теоретико-методичні основи оцінювання фі-
нансової ефективності проектів суспільно-економічного розвитку і  
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корпоративних проектів із урахуванням ризику та невизначеності, а 
також прийняття рішень за ними.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97868  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білявська 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 "Теоретико-методичні засади формування мовної компетент-
ності майбутніх учителів початкової школи"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Білявська Т. М. Теоретико-методичні засади форму-
вання мовної компетентності майбутніх учителів початкової школи // 
Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. - 2015. - № 5 
(49). - С. 181-188. 

 

Анотація   

У публікації порушено питання професійної компетентності майбут-
ніх учителів початкової школи. Висвітлено проблему формування мо-
вної компетентності, яка є важливою складовою якісної підготовки 
майбутніх спеціалістів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97869  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Білявська Тетяна Миколаївна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Формування мовної компетентності майбутніх учителів по-
чаткової школи (акцентологічний рівень)"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Білявська Т. М. Формування мовної компетентності 
майбутніх учителів початкової школи (акцентологічний рівень) // Пе-
дагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. - 2016. - № 4 
(58). - С. 185-192. 

 

Анотація   

У статті висвітлено основні проблеми формування акцентологічної 
грамотності майбутніх учителів початкової школи як важливої скла-
дової фахової мовної підготовки. З'ясовано причини порушення акце-
нтологічних норм у мовленні студентів та визначено шляхи удоскона-
лення рівня мовної освіти в контексті сучасних вимог.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97870  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Агайар Елліна Вікторівна, Гончарова Людмила Дмитрівна, Міщенко 
Наталя Михайлівна, Нажмудінова Олена Миколаївна, Семергей-
Чумаченко Аліна Борисівна  

 
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 "Прогнозування 
небезпечних метеорологічних явищ над південними районами Украї-
ни (остаточний)"   

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Визначений внесок сучасних циркуляційних умов у посилення вітру, 
інтенсивності опадів та погіршення показників видимості на півдні 
України. Модифіковані методи прогнозу дозволять відділу метеороло-
гічних прогнозів ГМЦ ЧАМ підвищити якість метеорологічного об-
слуговування споживачів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97871  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Можайкіна Надія Семенівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Методика викладання вокалу"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Можайкіна Н. С. Методика викладання вокалу: на-
вчально-методичний посібник / Н. С. Можайкіна. - Луцьк: СПД              
Гадяк Ж. В., друкарня "Волиньполіграф", 2017. - 126 с. 

 
Анотація   

Посібник має на меті забезпечення викладання курсу "Методика ви-
кладання вокалу", що є складовою частиною циклу дисциплін спеці-
альної підготовки для рівня магістерської підготовки.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97872  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Даниленко Георгій Миколайович, Щербакова Олена Олександрівна, 
Авдієвська Олена Георгіївна  

 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 59, 2020 

 

182 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Скринінг стану здоров'я учнів початкової школи"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Запропоновано скринінг стану здоров'я учнів початкової школи, який 
передбачає комплекс з двох анкет. Перша спрямована на скринінг-
оцінку учнів початкової школи, а друга анкета щодо сформованості 
гігієнічних навичок школярів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97873  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Віденєєв Олександр Іполітович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник творів "Ділова документація Патентно-юридичної агенції 
"Роялті.ЮА"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97874  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Віденєєв Олександр Іполітович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Веб-ресурс "ukraine-patent.com"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97875  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Віденєєв Олександр Іполітович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Веб-ресурс "diposit.royalty.in.ua"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97876  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Данік Наталія Вадимівна, Прокоф'єв Дмитро 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)  Наукова стаття "Механізм підвищення рівня фінансової інклюзії в 
Україні"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Даник Н. В., Прокоф'єв Д. І. Механізм підвищення 
рівня фінансової інклюзії в Україні // Інфраструктура ринку. - 2019. - 
№32. - С. 468-472. 

 
Анотація   

У статті окреслено теоретичні підходи до розуміння сутності інклюзи-
вної моделі розвитку економіки в сучасних умовах та її органічної 
складової - фінансової інклюзивності. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97877  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кучер Анатолій Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Methodology for assessing sustainable competitiveness of 
agricultural enterprises" ("MASC")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Розробка включає методологічний концепт, методологічні положення, 
підходи, принципи, критерії, систему показників і методику їх розра- 
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хунку для оцінювання сталої конкурентоспроможності аграрних під-
приємств.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97878  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Кучер Анатолій Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Methodology for economic (monetary) estimation of soil 
ecosystem services and losses due to soil degradation" ("MEELSD")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Розробка включає методологічну і концептуальну моделі, методологі-
чні положення, підходи, критерії, систему показників і методику їх ро-
зрахунку для економічного оцінювання екосистемних послуг грунтів і 
визначення збитків від деградації грунтів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97879  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Сисоєв Іван Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "СМАРТ ІТ-СЕРВИС" 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Система управління заявками" ("СУЗ")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

Комп'ютерна програма призначена для створення, прийому і розподі-
лу заявок між користувачами через веб інтерфейс і мобільні додатки 
на платформах Android i iOS, а так само їх адміністрування відповіда-
льною особою через веб інтерфейс.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97880  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Лісіцький Володимир Іванович (Цал-Цалко)  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір практичного характеру, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Балкер" Мой первый рейс. Книга-конспект для начинающих 
судовых мотористов" ("Балкер")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Автор твору дуже хоче донести і поширити отриманий досвід та інфо-
рмацію початківцям судновим мотористам. Книга-конспект буде до-
сить важливою і пізнавальною в обслуговуванні і експлуатації на су-
часних суднах.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97881  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Григорук Анна Олександрівна, Тишик Христина Богданівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Курс лекцій "Загальний курс письмового перекладу"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97882  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Березницький Яків Соломонович, Скрипченко Неллі Миколаївна, 
Ксікевич Людмила Миколаївна, Маліновський Сергій Леонідович, 
Дука Руслан Вікторович  

 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Управління навчальним процесом в інтер-
натурі"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Управління навчальним процесом в інтернатурі - розроблена інфор-
маційна система, мета якої - забезпечити індивідуальне планування 
роботи кожного інтерна на очному та заочному циклах, можливість  
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проведення динамічного контролю за обсягом теоретичної та практи-
чної роботи, яку виконує інтерн.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97883  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Торопчина-Агалакова Світлана Олександрівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка сценаріїв телепрограм "ПІД ЗАХИСТОМ"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Сценарії телепрограм, містять корисну та актуальну юридичну інфо-
рмацію про захист людини, цитати та вислови відомих філософів, пи-
сьменників та поетів.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97884  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Чекмасова Ірина Анатоліївна, Міщенко Володимир Акімович  
 

Повне ім'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 "Митна справа"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Чекмасова І. А. Митна справа : навч. посіб. /                 
І. А. Чекмасова, В. А. Міщенко. - Харків : НТУ "ХПІ", 2017. - 220 с.  

 

Анотація   

Навчальний посібник призначений для студентів вищих навчальних 
закладів і фахівців у галузі митної справи та зовнішньоекономічної 
діяльності, а також підприємців, які здійснюють імпортні та експортні 
операції.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97885  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Майданюк Сергій Ігорович, Привалова Наталія Володимирівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Урахування екологічних складових при оцінці ефективності 
інвестицій"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Майданюк С. І., Привалова Н. В. Урахування еколо-
гічних складових при оцінці ефективності інвестицій // Бізнес Інформ. - 
2020. - № 2. - С. 101-107. 

 

Анотація   

У статті зазначено, що оцінка ефективності інвестування - це фактор, 
що є визначальним для прийняття рішення про вкладення коштів. 
Розглянуто врахування екологічних факторів на різних стадіях ухва-
лення інвестиційного рішення в методиці UNIDO.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97886  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Красностанова Наталія Едуардівна, Майданюк Сергій Ігорович  
 

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 до написання дипломної ро-
боти на здобуття освітнього ступеня бакалавра (за спеціальністю 073 
"Менеджмент")"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

Кваліфікаційна робота студента синтезує підсумок теоретичної та 
практичної підготовки у рамках обов'язкової та вибіркової компонент 
освітньо-професійної програми підготовки фахівців першого рівня 
вищої освіти "бакалавр". Розроблені методичні вказівки містять за-
гальні положення щодо написання, правил оформлення та захисту 
дипломної роботи.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97887  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Майданюк Сергій Ігорович, Паламарчук Володимир Іванович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця   

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Оплата праці як основна складова механізму мотивації 
управлінського персоналу з економічної безпеки підприємства"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   

 

Анотація   

У статті досліджується оплата праці як основна складова механізму 
мотивації управлінського персоналу з економічної безпеки підприємс-
тва. У ході дослідження мотиваційних теорій і понять були визначені 
такі основні форми стимулів: а) примус; б) матеріальне заохочення;      
в) моральне заохочення; г) самоствердження. Обґрунтовано виділення 
матеріальних потреб в окремий об'єкт дослідження. З'ясовано, наскі-
льки існуючі методики розрахункку заробітної плати управлінського 
персоналу з економічної безпеки як інструментарію мотивації персо-
налу застосовані в сучасних криміногенно-конкурентних умовах гос-
подарювання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97888  
 

Дата реєстрації авторського права  05.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Іжа Микола Михайлович, Красностанова Наталія Едуардівна, Пала-
марчук Володимир Іванович, Яроміч Світлана Анатоліївна, Бекетова 
Олена Анатоліївна, Воловник Валентина Євгеніївна, Маслій Олег 
Миколайович, Журавель Олена Володимирівна, Майданюк Сергій 
Ігорович, Акименко Наталя Валентинівна, Привалова Наталія Воло-
димирівна, 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)  Монографія "Стратегії інноваційного розвитку в менеджменті"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   

 
Анотація   

У монографію увійшли результати наукових пошуків з актуальних 
питань сучасного управління та адміністрування на підприємствах і 
організаціях. Виокремлено саме ті складові сфери менеджменту, які 
потребують впровадження інноваційної діяльності.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97889  
 

Дата реєстрації авторського права  09.06.2020  
 
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 "З неба - у бій"   
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: М. В. Коваль. "З неба - у бій". Михайло Коваль. Ви-
дання третє, доповнене. - Хмельницький: Видавництво Національної  
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                                                            академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельни-
цького, 2008. - 202 с.  

 
Анотація   

Історичний нарис про повітрянодесантні війська Збройних Сил різних 
країн у другій світовій війні та локальних конфліктах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97890  
 

Дата реєстрації авторського права  09.06.2020  
 
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. - К: Видавництво "Фенікс", 2013. - 368 с., іл. 

 
Анотація 

   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97891  
 

Дата реєстрації авторського права  09.06.2020  
 
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 "Укріплені райони лінії Молотова на теренах України у 1941 
році"   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: "Укріплені райони лінії Молотова на теренах Украї-
ни у 1941 році". Науково популярне видання / М. В. Коваль. - Хмель-
ницький: Видавництво Національної академії Державної прикордон-
ної служби України імені Б. Хмельницького, 2013. - 512 с.   

 
Анотація 

   

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97892  
 

Дата реєстрації авторського права  09.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Анонімно"  Коваль Михайло Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Книга "Довготривала фортифікація на теренах України напередодні 
та під час Другої світової війни. Міфи і реалії" Частина 7   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: "Довготривала фортифікація на теренах України 
напередодні та під час Другої світової війни. Міфи і реалії" Частина 7. 
Науково популярне видання / М.В. Коваль. - Хмельницький: Видав-
ництво Національної академії Державної прикордонної служби Укра-
їни імені Б. Хмельницького, 2012. - 338 с.   

 
Анотація 

   

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97893  
 

Дата реєстрації авторського права  09.06.2020  
 

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 "Довготривала фортифікація на теренах України напередодні 
та під час Другої світової війни. Міфи і реалії" Частина 6   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: "Довготривала фортифікація на теренах України 
напередодні та під час Другої світової війни. Міфи і реалії" Частина 6. 
Науково популярне видання / М.В. Коваль. - Хмельницький: Видав-
ництво Національної академії Державної прикордонної служби Укра-
їни імені Б. Хмельницького, 2012. - 278 с.   

 

Анотація   

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97894  
 

Дата реєстрації авторського права  09.06.2020  
 
роботодавця   

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Книга "Довготривала фортифікація на теренах України напередодні 
та під час Другої світової війни. Міфи і реалії" Частина 5   

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: "Довготривала фортифікація на теренах України 
напередодні та під час Другої світової війни. Міфи і реалії" Частина 5. 
Науково популярне видання / М.В. Коваль. - Хмельницький: Видав-
ництво Національної академії Державної прикордонної служби Укра-
їни імені Б. Хмельницького, 2012. - 554 с.   

 
Анотація 
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97895  
 

Дата реєстрації авторського права  09.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  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 "Довготривала фортифікація на теренах України напередодні 
та під час Другої світової війни. Міфи і реалії" Частина 4  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: "Довготривала фортифікація на теренах України 
напередодні та під час Другої світової війни. Міфи і реалії" Частина 4. 
Науково популярне видання / М. В. Коваль. - Хмельницький : Видав-
ництво Національної академії Державної прикордонної служби України 
імені Б. Хмельницького, 2013. - 528 с.  

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97896  
 

Дата реєстрації авторського права  09.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  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 "Довготривала фортифікація на теренах України напередодні 
та під час Другої світової війни. Міфи і реалії" Частина 3  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: "Довготривала фортифікація на теренах України 
напередодні та під час Другої світової війни. Міфи і реалії" Частина 3. 
Науково популярне видання / М. В. Коваль. - Хмельницький : Видав-
ництво Національної академії Державної прикордонної служби України 
імені Б. Хмельницького, 2013. - 648 с.  

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97897  
 
Дата реєстрації авторського права  09.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Коваль Михайло Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "Довготривала фортифікація на теренах України напередодні 
та під час Другої світової війни. Міфи і реалії" Частина 2  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: "Довготривала фортифікація на теренах України 
напередодні та під час Другої світової війни. Міфи і реалії" Частина 2. 
Науково популярне видання / М. В. Коваль. - Хмельницький : Видав-
ництво Національної академії Державної прикордонної служби України 
імені Б. Хмельницького, 2012. - 604 с.  

 

Анотація   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97898  
 

Дата реєстрації авторського права  09.06.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  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 "Довготривала фортифікація на теренах України напередодні 
та під час Другої світової війни. Міфи і реалії" Частина 1  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: "Довготривала фортифікація на теренах України 
напередодні та під час Другої світової війни. Міфи і реалії" Частина 1. 
Науково популярне видання / М. В. Коваль. - Хмельницький : Видав-
ництво Національної академії Державної прикордонної служби України 
імені Б. Хмельницького, 2012. - 418 с.  

 

Анотація   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97899  
 

Дата реєстрації авторського права  09.06.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Панасюк Ольга Вікторівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Концепція вартості підприємства в контексті оцінки 
його фінансового стану"  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Панасюк О. В. Концепція вартості підприємства в 
контексті оцінки його фінансового стану // Електронне наукове фахове 
видання "Економіка та суспільство". - 2018. - Випуск 19. - С. 1319-1324. 

 

Анотація   
Стаття присвячена дослідженню концепції вартості підприємства як 
нового напрямку здійснення оцінки його фінансового плану.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97900  
 

Дата реєстрації авторського права  09.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Панасюк Ольга Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "АВС-калькулювання як форма функціонального 
аналізу витрат підприємства"  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Панасюк О. В. АВС-калькулювання як форма функ-
ціонального аналізу витрат підприємства // Електронний науково-
практичний журнал "Інфраструктура ринку". - 2018. - Випуск 26. - С. 
385-389.  

 
Анотація   

У статті досліджено сутність та особливості методу калькулювання 
витрат за видами діяльності (АВС).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97901  
 
Дата реєстрації авторського права  09.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Іваненко Віктор Федорович, Іваненко Федір 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 "Технологія виробництва і переробки продук-
ції рослинництва (Органічне землеробство): лабораторний практи-
кум"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Іваненко В. Ф., Іваненко Ф. В. Технологія виробниц-

тва і переробки продукції рослинництва (Органічне землеробство) 
[Електронний ресурс] : лабораторний практикум / В. Ф. Іваненко, Ф. 
В. Іваненко ; М-во освіти і науки України, ДВНЗ "Київ. нац. екон. ун-
т ім. Вадима Гетьмана". - Електрон. текстові дані. - Київ : КНЕУ, 
2018. - 162 с. 

 
Анотація   

У практумі надано комплекс лабораторно-практичних завдань, що 
відповідають сучасному напряму досліджень у органічному землероб-
стві та спрямовані на активізацію студентів у науково-дослідній дія-
льності, для проведення навчальних занять та самостійної роботи 
студентів, а також набуття знань і навиків з питань стандартизації і 
сертифікації, оцінки технологій за показниками якості одержуваної 
сировини і готової продукції.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97902  
 

Дата реєстрації авторського права  09.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Цодікова Ольга Леонідівна, Бринцова Світлана Сергіївна, Гарбар 
Катерина 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 "Навчальний план та програма циклу тематичного 
удосконалення "Амбулаторна допомога дітям, заснована на стратегії 
Інтегрованого ведення хвороб дитячого віку ("ІВХДВ")"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В роботі представлені навчальний план та програма циклу тематич-
ного удосконалення "Амбулаторна допомога дітям, заснована на 
стратегії Інтегрованого ведення хвороб дитячого віку ("ІВХДВ")" для 
лікарів загальної практики, педіатрів та лікарів "швидкої" допомоги 
(1 місяць - 156 навчальних годин).  
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97903  
 

Дата реєстрації авторського права  09.06.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Цодікова Ольга Леонідівна, Бринцова Світлана Сергіївна, Гарбар 
Катерина Борисівна, Крищенко Ольга Петрівна, Гріднєва Наталя 
Миколаївна  

 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Анкета лікаря "Школа "Раціональне застосування 
антибіотиків в поліклінічній педіатрії"  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
В роботі йдеться про оцінку якості призначень антибактеріальних 
препаратів в амбулаторній практиці. Відповіді допоможуть зрозуміти 
причини розвитку і поширення антибіотикорезистентності - глобаль-
ної проблеми для світової охорони здоров'я.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97904  
 

Дата реєстрації авторського права  09.06.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Цодікова Ольга Леонідівна, Бринцова Світлана Сергіївна, Гарбар Кате-
рина Борисівна, Крищенко Ольга Петрівна, Гріднєва Наталя 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)  Науковий твір "Анкета матері дитини "Школа "Раціональне засто-
сування антибіотиків в поліклінічній педіатрії"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В роботі наведена анкета матері дитини для визанчення оцінки якості 
призначень антибактеріальних препаратів в амбулаторній практиці.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97905  
 

Дата реєстрації авторського права  09.06.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Цодікова Ольга Леонідівна, Бринцова Світлана Сергіївна, Гарбар 
Катерина 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 "Робочий навчальний план циклу тематичного удо-
сконалення "Симптоми та синдроми в поліклінічній педіатрії"  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
В роботі представлений план циклу тематичного удосконалення 
"Симптоми та синдроми в поліклінічній педіатрії", розроблений фахі-
вцями кафедри поліклінічної педіатрії ХМАПО, повністю відповідає 
сучасній концепції БПР і вимогам МОЗ України, а також дозволяє 
кожному лікарю-слухачу набрати 50 балів для атестації.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97906  
 
Дата реєстрації авторського права  09.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Білогурова Євгенія Юріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, складений твір  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник текстів пісень "Мелодії мого серця. Частина 7"  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
Збірник текстів пісень "Мелодії мого серця. Частина 7" включає в себе 46 
текстів пісень (1 текст пісні "Любовь-текила"/"Твой образ в сердце нести" 
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представлений в 2 версіях - чол. та жін.) на українській, російській та 
англійській мовах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97907  
 

Дата реєстрації авторського права  09.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Вербицький Володимир Валентинович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Навчальна програма (з розробками 
занять) з позашкільної освіти та позакласної роботи еколого-
натуралістичного напряму "ЛЮБУВАННЯ ПРИРОДОЮ"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Зміст навчальної програми "Любування природою" з розробками за-
нять обумовлений необхідністю звернення дітей до духовного єднання 
з природою, уміння не просто дивитися, а вдивлятися, не просто слу-
хати, але й дослуховуватись і почути. Технології таких занять дуже 
відрізняються від звичайних занять, уроків та навчальних екскурсій. 
Вони розраховані на отримання дітьми емоційно-образної інформації 
про природу, підносять дитяче сприймання на належний емоційно-
образний рівень.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97908  
 

Дата реєстрації авторського права  09.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Вербицький Володимир Валентинович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Щотижневі шкільні інформаційні го-
дини спілкування "Екологічні обізнаність та ерудованість"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розробка "Щотижневі шкільні інформаційні години спілкування 
"Екологічні обізнаність та ерудованість" складається з трьох розділів: 
"Прийоми для розвитку критичного мислення" (пропонується 17 
прийомів); "Екологічні досліди" (пропонується 8 дослідів) та "Теми 
для обговорення" з коротким анонсом (пропонується 57 тем).  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97909  
 

Дата реєстрації авторського права  09.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Вербицький Володимир Валентинович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Концепція освітньої технології "Ви-
ховний консорціум"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97910  
 

Дата реєстрації авторського права  09.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Вербицький Володимир Валентинович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Науково-навчальний проєкт "Еколо-
гічний кластер "EcoWorldKids"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Науково-навчальний проєкт "Екологічний кластер "EcoWorldKids" 
рекомендується для вивчення, розповсюдження, поширення та впро-
вадження в педагогічну практику системи закладів позашкільної 
освіти еколого-натуралістичного напряму та закладів загальної сере-
дньої освіти в позакласній роботі; популяризації передових педагогіч-
них ідей.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97911  
 

Дата реєстрації авторського права  09.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Чех Наталія Олександрівна, Шаповал Галина 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 "PROBLEM ISSUES IN THE MANAGEMENT OF FINANCES 
OF UNITED TERRITORIAL COMMUNITIES"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Стаття присвячена розгляду тих аспектів діяльності об'єднаних тери-
торіальних громад (ОТГ), через які громади втрачають можливість 
наповнення місцевих бюджетів. Метою даної статті є аналіз проблем у 
сфері фінансового управління ОТГ та пошук шляхів їх вирішення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97912  
 
Дата реєстрації авторського права  09.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Шаповал Галина Миколаївна, Чех Наталія Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Стаття "Формування організаційно-правового механізму фінансово-
го управління розвитком територіальних громад"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Незважаючи на те, що сьогодні в Україні прийнято велику кількість 
законодавчих актів, що повинні сприяти реалізації реформи децент-
ралізації, невирішеними залишаються питання організації діяльності 
територіальних громад, особливо у сфері фінансового управління. 
Метою роботи є виокремлення та характеристика основних нормати-
вно-правових актів, що регулюють діяльність об'єднаних територіа-
льних громад, та визначення передумов їх розвитку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97913  
 
Дата реєстрації авторського права  09.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Ушкалов Андрій В'ячеславович, Бурляєв Олександр Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Сценарій мобільного додатку "Бизнес 
ресурс, направленный на ускорение и увеличение продаж On-Line пу-
тем быстрого нахождения лица, принимающего решение (о продаже, поку-
пке) "B-Booster" ("B-Booster")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Метою реалізації твору є створення можливості для продуктивної ко-
мунікації в умовах наявності вільного ресурсу часу, бажання та іншо-
го у експертів різних сфер діяльності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97914  
 

Дата реєстрації авторського права  09.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Шуляк Олег Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Методика індивідуального підбору 
бюстгальтера через індекс комфортної посадки" ("Методика "ІКП")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Результатом наукової праці автора є формула визначення посадки 
бюстгальтера для кожної жінки персонально з урахуванням всіх особли-
востей грудей (розмір, форма, розташування).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97915  
 

Дата реєстрації авторського права  09.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Гараміта Христина Володимирівна (Крістофор)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка графічних зображень "Фірмовий стиль для фестивалю "Мель-
помена Таврії"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Головний образ - закулісний театральний занавіс й елемент споруди 
херсонської архітектури - Очаківські ворота.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97916  
 

Дата реєстрації авторського права  09.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Арас Любов-Севгі  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "I'm out of my mind"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97917  
 

Дата реєстрації авторського права  09.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Гарцула Ярослав Іванович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Люблю-люблю"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97918  
 

Дата реєстрації авторського права  09.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Кучер Анатолій Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Стаття "Methodology for evaluation of investment attractiveness of 
agricultural land use and the efficiency of financing of the projects for 
sustainable soil management" ("MEINVESTFIN")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розробка включає методологічній концепт, методику виконання 
PESTEL-аналізу, принципи, критерії і багаторівневу ієрархічну сис-
тему показників і методику їх розрахунку для оцінювання інвестицій-
ної привабливості аграрного землекористування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97919  
 

Дата реєстрації авторського права  09.06.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Усаченко Ірина Валеріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Наукова стаття "Інтерференційні процеси у мовленні білінгвів"  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Усаченко І. В. Інтерференційні процеси у мовленні бі-
лінгвів // Мова і культура. - 2019. - Випуск 22. - Т. ІІІ (198). - С. 210-216.  

 
Анотація   

У статті аналізується теоретичні питання інтерференції, зокрема зву-
кової, орфографічної, граматичної, лексичної, семантичної, стилісти-
чної та внутрішньомовної. В аспекті практичних питань досліджува-
ного явища описано приклади конкретних випадків зазначених типів 
інтерференції.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97920  
 

Дата реєстрації авторського права  09.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  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 "Напрями вдосконалення регіональних механізмів стимулю-
вання розвитку інноваційної інфраструктури"  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Христенко О. В. Напрями вдосконалення регіональ-
них механізмів стимулювання розвитку інноваційної інфраструктури 
/ О. В. Христенко // Економіка і регіон. - 2013. - № 1. - С. 120-129. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97921  
 
Дата реєстрації авторського права  09.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Роздобудько Яна Валеріївна, Кьосаян Норайр Валерійович  
 
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 ужиткового мистецтва "Альтернативна ритуальна ску-
льптура" ("АРС")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97922  
 

Дата реєстрації авторського права  09.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Фоменко Карина Ігорівна, Кудрявцев Костянтин Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Арт-бук харкі-
в'янина"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Робочий зошит у вигляді арт-буку містить серію кейсів, спрямованих 
на формування позитивного образу міста. Описано, як зробити місто 
більш привабливим та комфортним, можливості трансформації імі-
джу міста та формування позитивної міської ідентичності. Доповнен-
ням арт-буку є "Харківська абетка" - інформація про історію, архіте-
ктуру, культуру міста.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97923  
 
Дата реєстрації авторського права  09.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Матвійчук (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Мысли"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97924  
 
Дата реєстрації авторського права  09.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Матвійчук (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)  Пісня "Пикантная Одесса"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97925  
 

Дата реєстрації авторського права  09.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Албул Сергій Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Книга "Погляд з Успенської: історичні нариси"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Добірка історичних нарисів, укладених на основі опрацювання інфо-
рмації з відкритих джерел. В нарисах висвітлюються окремі аспекти 
становлення поліцейських органів на Одещині та цікаві факти, пов'я-
зані з історією Одеського державного університету внутрішніх справ. 
Видання буде цікавим широкому колу читачів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97926  
 

Дата реєстрації авторського права  09.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Барановська Марія Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "The warmest rain"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пісня про те, як краще поводитись, коли в тебе поганий настрій. Тре-
ба лише змінити навколишні обставини, відволіктися від звичайних 
справ та звичок, взяти гітару та заспівати, дивлячись на самий теп-
лий дощ.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97927  
 

Дата реєстрації авторського права  09.06.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Костікова Ілона Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Монографія "Електронна педагогіка"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У монографії аналізуються теоретичні й методичні аспекти електрон-
ної педагогіки як науки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97928  
 

Дата реєстрації авторського права  09.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  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 "Портал"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97929  
 
Дата реєстрації авторського права  09.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  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 "Весна в пеклі"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97930  
 

Дата реєстрації авторського права  09.06.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  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 "Хижак"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97931  
 
Дата реєстрації авторського права  09.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Кугай Наталія Василівна, Калініченко Микола Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Монографія "Підготовка майбутніх учителів математики: методоло-
гічний аспект"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Кугай Н. В., Калініченко М.М. Підготовка майбутніх 

учителів математики: методологічний аспект : монографія. - Харків : 
ФОП Панов А. М., 2020. - 522 с.  

 
Анотація   

У монографії виокремлено методологічні знання і відповідні їм групи 
методологічних умінь майбутніх учителів математики.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97932  
 
Дата реєстрації авторського права  09.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Кугай Наталія Василівна, Калініченко Микола Миколайович, Заїка 
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)  Навчально-методичний посібник "Інтегральне числення функції ба-
гатьох змінних з комп'ютерною підтримкою"  
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Кугай Н. В., Калініченко М. М., Заїка О. В. Інтегра-
льне числення функції багатьох змінних з комп'ютерною підтримкою : 
навчально-методичний посібник. - Харків, 2020. - 170 с.  

 
Анотація   

Навчально-методичний посібник складається з двох розділів. У пер-
шому розділі посібника пропонуються основні теоретичні факти та 
розв'язані опорні задачі зі змістового модуля "Інтегральне числення 
функцій багатьох змінних", завдання для аудиторії та самостійної ро-
боти. Другий розділ містить комп'ютерну підтримку вивчення вказа-
ного змістового модуля.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97933  
 

Дата реєстрації авторського права  09.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Василенко Інна Анатоліївна, Брич Катерина Анатоліївна, Куманьов 
Костянтин Анатолійович  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Контроль температури та вологості компо-
сту"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма призначена для функціонування розробленого 
електронного пристрою на базі платформи Arduino, що дозволяє кон-
тролювати параметри вологості та температури в процесі компосту-
вання твердих органічних відходів їдальні навчального закладу НВК - 
академічний ліцей № 15, у компості.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97934  
 

Дата реєстрації авторського права  09.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  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)  Твір наукового характеру "Психологічна методика "Діагностика сі-
мейних ролей шлюбних партнерів" ("ДСРП")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Метою твору є визначення рівня виконання шлюбними партнерами 
сімейних ролей та з'ясування проблемних сфер їх розподілу.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97935  
 
Дата реєстрації авторського права  09.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  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)  Твір наукового характеру "Психологія політичних маніпуляцій, мі-
фів та насилля"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У сучасній політичній практиці політичне маніпулювання доволі по-
ширене, позаяк насамперед пов'язане з психологією людей, певним 
впливом на неї. Під маніпуляцією ми розуміємо вид психологічного 
впливу, досконале здійснення якого зумовлює приховане спонукання 
в іншої людини намірів, що не збігаються з її бажаннями. Що ж таке 
політична маніпуляція? Яку функцію виконує політичний міф? Кому 
вигідне політичне насильство?  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97936  
 
Дата реєстрації авторського права  09.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  NAVKA (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)  Синопсис соціально-культурного проекту "Україна в піснях"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97937  
 

Дата реєстрації авторського права  09.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Чорна Юлія Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Дизайн логотипів для мар-
кування продукції SteviaSun" ("Значки "SteviaSun")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка творів являє собою 19 графічних зображень. Кожний твір скла-
дається із зазначення якості продукції (її складу) та авторського ма-
люнку, що в поєднані створює оригінальний дизайн. Авторські твори 
створені для маркування продукції SteviaSun.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97938  
 

Дата реєстрації авторського права  09.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  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 "Незвичайне та чаруюче"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В даному творі представлено вдосконалення технологій генераторів 
двигунів старовинних індійських літаючих апаратів "Вімани", нових 
джерел енергії. Дані розробки основані в тому числі і на патентах 
України на корисну модель 116727, 126735 та авторських працях пері-
оду 2014-2020 рр., які, безумовно, будуть використовуватися не тільки 
на приладах та апаратах для дослідження космосу, матерії - простору - 
часу, при освоєнні інопланетних багатств, але й в будь-яких механізо-
ваних технологічних процесах і будь-де.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97939  
 

Дата реєстрації авторського права  10.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Ястремська Ольга Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Фотографічний твір, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник фотографічних творів "Портфоліо Ястремської Ольги Василів-
ни (Africa Studio) на shutterstock.com 2011-2013 рр. (389 023 фото)" 
("Портфоліо Africa Studio 2011-2013 рр.")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  97940  
 

Дата реєстрації авторського права  10.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Ястремська Ольга Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Фотографічний твір, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірник фотографічних творів "Портфоліо Ястремської Ольги Васи-

лівни (Africa Studio) на shutterstock.com 2014-2015 рр. (478 237 фото)" 
("Портфоліо Africa Studio 2014-2015 рр.")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  97941  
 

Дата реєстрації авторського права  10.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Ястремська Ольга Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Фотографічний твір, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірник фотографічних творів "Портфоліо Ястремської Ольги Васи-

лівни (Africa Studio) на shutterstock.com 2016-2017 рр. (450 124 фото)" 
("Портфоліо Africa Studio 2016-2017 рр.")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97942  
 

Дата реєстрації авторського права  10.06.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Чихарівська-Корнило Ірина Йосифівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір, ілюстрація  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Лекція "Вебінар "Ортодонтія: складна наука простою мовою (модулі 
І та ІІ)" ("Вебінар Ірини Корнило")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
Відеозаписи є формою вираження лекцій із ілюстраціями, проведеною 
у форматі вебінару лікарем-ортодонтом Іриною Корнило. Назва курсу  
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вебінарів "Ортодонтія: складна наука простою мовою". Курс вебіна-
рів присвячений висвітленню наукових та прикладних аспектів, за-
стосовуваних у лікувальній практиці лікаря-ортодонта. Твір записа-
ний на відео у двох частинах, тематично розділених на модуль І та мо-
дуль ІІ. Модуль І присвячений висвітленню базових понять (брекетів, 
міжщелепних тяг та дуг) та процесу лікування (необхідним інструмен-
там, дослідженню та секретам консультації пацієнтів). У модулі ІІ 
розкриваються питання щодо основних складових діагностики та 
комплексного підходу до ортодонтичного лікування. У ході вебінару 
відбувалась демонстрація протоколів лікування пацієнтів, наочних 
матеріалів (ілюстрацій, картинок тощо), які супроводжували лекції.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97943  
 

Дата реєстрації авторського права  10.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Теліга Олександр Васильович, Матвійчук Володимир Святославович 
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Опис з ілюстраціями "Інструкція з фірмового стилю"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Використання при здійсненні господарської діяльності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97944  
 
Дата реєстрації авторського права  10.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Гусєв Сергій Олександрович  
 
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)  Письмовий твір науково-практичного характеру "Финансовый алго-
ритм дохода компании и распределения его между партнерами в сете-
вом бизнесе"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Фінансовий алгоритм доходу компанії і розподілу його між партнера-
ми в мережевому бізнесі науково розрахований у вигляді формули, 
яка описує дохід компанії відповідно до встановленого коефіцієнта 
розподілу доходу по партнерській структурі. Сума включає в себе всіх 
учасників партнерської структури.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97945  
 
Дата реєстрації авторського права  10.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Демакіна Тетяна Андріївна, Полєтаєва Ганна Норайрівна  
 
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 описів з ілюстраціями "Розробка анімаційних роликів та рек-
ламного контенту"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

До представленої збірки входить 6 дизайн-проектів. Перший - розроб-
ка анімаційного ролику "Хіона". Другий - анімаційний ролик "Тінь". 
Третій тикер - трейлер до мобільної гри "Котмос". Четвертий - рекла-
мний соціальний постер "Стоп_Анорексія". П'ятий - рекламний ро-
лик Кафедри Дизайну Херсонського національного технічного універ-
ситету. Шостий - анімаційний ролик "Катарсис".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97946  
 
Дата реєстрації авторського права  10.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Ткаченко Сергій Миколайович  
 
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)  Монографія "Теорія і практика футболу в процесі підготовки тре-
нера"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розглядаються особливості організації уроків з футболу з дівчатами 
середнього шкільного віку. Розроблені орієнтовні нормативи в чоти-
рьох рухомих тестах (на гнучкість, швидкість, координацію та швид-
кісно-силові якості) для дівчат 14 років із безпечним рівнем фізичного 
здоров'я.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97947  
 

Дата реєстрації авторського права  10.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Карчевський Микола Віталійович  
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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-освітнього характеру "Кримі-
нальне право. Загальна частина. Презентації"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір являє собою самостійний авторський виклад курсу загальної ча-
стини Кримінального права України у вигляді альбому презентації.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97948  
 
Дата реєстрації авторського права  10.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Грецька-Некрасова Вероніка Володимирівна (Ніка Овер)  
 
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 "Асортимент роздільного харчування"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Науковий твір включає асортимент роздільного харчування, отрима-
ний за допомогою емпіричних та практичних наукових досліджень, та 
сприяє оздоровленню організму за допомогою дієтичного харчування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97949  
 

Дата реєстрації авторського права  10.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Грецька-Некрасова Вероніка Володимирівна (Ніка Овер)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір, усний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник аудіолекцій "Роздільне харчування як спосіб життя"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірник присвячено оздоровленню організму за допомогою дієтичного 
харчування та включає інформацію як правильно здійснити чистку 
організму, як виходити з чистки на роздільне харчування, культуру  
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пиття води, культуру сполучуваності їжі, час прийому їжі, режим харчу-
вання, які продукти не можна вживати, які продукти треба їсти щодня.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97950  
 

Дата реєстрації авторського права  10.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Бобкова Олена Степанівна, Богомолова Наталя Іванівна, Гісем Оле-
ксандр Володимирович, Гриценко Леонід Григорович, Недашківська 
Алла Василівна, Панкратова Ірина Євгенівна, Прокопишин Любов 
Василівна, Ремех Тетяна Олексіївна, Сліпчук Ірина Юріївна  

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

якого належить твір  Складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Словник "Українсько-польський та польсько-український словник 
для класів з навчанням польською мовою закладів загальної серед-
ньої освіти"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Для класів з навчанням польською мовою закладів загальної серед-
ньої освіти.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97951  
 

Дата реєстрації авторського права  10.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Бобкова Олена Степанівна, Богомолова Наталя Іванівна, Гісем Оле-
ксандр Володимирович, Гриценко Леонід Григорович, Недашківська 
Алла Василівна, Панкратова Ірина Євгенівна, Прокопишин Любов 
Василівна, Ремех Тетяна Олексіївна, Сліпчук Ірина Юріївна  

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

якого належить твір  Складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Словник "Українсько-румунський та румунсько-український слов-
ник для класів з навчанням румунською мовою закладів загальної се-
редньої освіти"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Для класів з навчанням румунською мовою закладів загальної серед-
ньої освіти.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97952  
 

Дата реєстрації авторського права  10.06.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Бобкова Олена Степанівна, Богомолова Наталя Іванівна, Гісем Оле-
ксандр Володимирович, Гриценко Леонід Григорович, Недашківська 
Алла Василівна, Панкратова Ірина Євгенівна, Прокопишин Любов 
Василівна, Ремех Тетяна Олексіївна, Сліпчук Ірина Юріївна  

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

якого належить твір  Складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Словник "Українсько-угорський та угорсько-український словник 
для класів з навчанням угорською мовою закладів загальної середньої 
освіти"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Для класів з навчанням угорською мовою закладів загальної серед-
ньої освіти.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97953  
 

Дата реєстрації авторського права  10.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Бобкова Олена Степанівна, Богомолова Наталя Іванівна, Гісем Оле-
ксандр Володимирович, Гриценко Леонід Григорович, Недашківська 
Алла Василівна, Панкратова Ірина Євгенівна, Прокопишин Любов 
Василівна, Ремех Тетяна Олексіївна, Сліпчук Ірина Юріївна  

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

якого належить твір  Складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Словник "Українсько-молдовський та молдовсько-український сло-
вник для класів з навчанням молдовською мовою закладів загальної 
середньої освіти"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Для класів з навчанням молдовською мовою закладів загальної сере-
дньої освіти.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97954  
 

Дата реєстрації авторського права  10.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Бобкова Олена Степанівна, Богомолова Наталя Іванівна, Гісем Оле-
ксандр Володимирович, Гриценко Леонід Григорович, Недашківська 
Алла Василівна, Панкратова Ірина Євгенівна, Прокопишин Любов 
Василівна, Ремех Тетяна Олексіївна, Сліпчук Ірина Юріївна  

 
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)  Словник "Українсько-російський та російсько-український словник 
для закладів загальної середньої освіти"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Словник для закладів загальної середньої освіти.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97955  
 

Дата реєстрації авторського права  10.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Базь Олександр Станіславович, Захаренко Ганна Степанівна  
 
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 "Токарна справа. Частина І"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97956  
 
Дата реєстрації авторського права  10.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Попов Анатолій Федорович, Пахар Тетяна Василівна, Паржницький 
Олександр Вікторович, Шулепіна Ганна Юріївна  

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

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

твору (творів)  Навчальний посібник "Основи слюсарної справи"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В посібнику описано обладнання, інструменти і пристрої, прийоми 
виконання слюсарних операцій. Дано відомості про види, причини 
виникнення і способи запобігання браку, організацію робочого місця і 
безпеку роботи під час виконання різноманітних слюсарних робіт. Роз-
глянуто основні відомості про слюсарно-складальні роботи, типи з'єднань 
деталей між собою, основи стандартизації, поняття про допуски і посадки, 
взаємозамінність деталей, різні матеріали, що застосовуються при слюсар-
ній обробці, в тому числі неметалеві. Наведено раціональні методи  
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слюсарної обробки, елементи механізації і автоматизації слюсарних 
робіт, а також новітні технології обробки металу у слюсарній справі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97957  
 

Дата реєстрації авторського права  10.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Зозуля Володимир Леонідович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір, креслення, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка креслень з ілюстраціями "Проектно-конструкторська докуме-
нтація "Багатозарядна болтова крупнокаліберна гвинтівка для вра-
ження рухомих і нерухомих цілей, у тому числі на далеких дистанціях 
"SNIPEX ALLIGATOR" (14,5×114)"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97958  
 

Дата реєстрації авторського права  10.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Люльов Олексій Валентинович, Пімоненко Тетяна Володимирівна, 
Ус Яна Олександрівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Сумський державний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Алгоритм визначення сили впливу грінвошингу на 
макроекономічну стабільність країни"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблено комплексний підхід, що дозволяє визначити силу впливу 
грінвошингу на макроекономічну стабільність країни. Емпіричні дані 
дозволили обґрунтувати напрями збільшення обсягу залучення дода-
ткових інвестицій та підвищення рівня довіри зацікавлених сторін до 
екологічної відповідальності на макрорівні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97959  
 

Дата реєстрації авторського права  10.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Демидова Марина Григорівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Наукова стаття "Особливості прояву звукотворчої волі у процесі ін-
терпретаційної діяльності майбутнього вчителя музики"  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Демидова М. Г. Особливості прояву звукотворчої во-
лі у процесі інтерпретаційної діяльності майбутнього вчителя музики // 
Наукові записки. Психолого-педагогічні науки. - 2015. - № 2. - С. 25-27.  

 
Анотація   

У статті зазначені різні підходи до сутності поняття "звукотворчість" 
у різних науках. Також проаналізовані різні форми прояву звукотвор-
чої волі в професійній діяльності майбутнього вчителя музики.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97960  
 
Дата реєстрації авторського права  10.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Білова Наталія Костянтинівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Наукова стаття "Модернізація мистецької освіти у вищій школі на 
засадах автономного навчання"  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Білова Н. К. Модернізація мистецької освіти у вищій 
школі на засадах автономного навчання // Педагогічні науки: теорія, 
історія, інноваційні технології. - 2017. - № 5 (69). - C. 205-217. 

 
Анотація   

У статті розглядається проблема впровадження автономного навчан-
ня в систему підготовки фахівців мистецьких спеціальностей у вищій 
школі, виявляються педагогічні тенденції, специфіка і принципові за-
сади автономного навчання стосовно освоєння мистецьких дисциплін, 
обґрунтовуються провідні підходи, педагогічні умови та методи їх ре-
алізації.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97961  
 
Дата реєстрації авторського права  10.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Білова Наталія Костянтинівна  
 
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 "Polycultural dimension of Art education"  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Bilova N. Polycultural dimension of Art education // Пе-
дагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. - 2018. - № 6 
(80). - С. 142-154. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97962  
 

Дата реєстрації авторського права  10.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Білова Наталія Костянтинівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Наукова стаття "Синергетичний підхід як методологічний концепт 
музично-педагогічних досліджень"  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Білова Н. К. Синергетичний підхід як методологіч-
ний концепт музично-педагогічних досліджень // Науковий вісник Пі-
вденноукраїнського національного педагогічного університету імені К. 
Д. Ушинського. - 2019. - № 3 (128). - С. 134-142. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97963  
 

Дата реєстрації авторського права  10.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Білова Наталія Костянтинівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Наукова стаття "Педагогічне проектування процесу навчання май-
бутніх учителів музичного мистецтва"  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Білова Н. К. Педагогічне проектування процесу на-
вчання майбутніх учителів музичного мистецтва // Наукові записки. 
Психолого-педагогічні науки. - 2015. - № 1. - С. 78-84. 

 
Анотація   

У статті розглядаються теоретико-методичні питання щодо проекту-
вання процесу навчання студентів музично-педагогічної спеціальності 
в контексті якості освіти. Визначено сутність поняття "педагогічні 
проектування": розкрито рівні, етапи і змістовий алгоритм проекту-
вання процесу навчання майбутніх учителів музичного мистецтва.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97964  
 

Дата реєстрації авторського права  10.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Савенкова Ірина Іванівна, Дідух Микола Леонтійович, Литвиненко 
Ірина Сергіївна, Шевченко Володимир Володимирович, Венгер Ганна 
Сергіївна, Мухіна Людмила Михайлівна  

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

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

твору (творів)  Стаття "Successful Athletes Chronopsychological Profile"  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Irina Savenkova, Mykola Didukh, Iryna Lytvinenko, 
Lyudmila Mukhina, Anna Venger, Vladimir Shevchenko. Successful 
Athletes Chronopsychological Profile // Psychology and Education. - 2019. - 
№ 56 (3/4). - P. 120-134. 

 
Анотація   

У статті визначається вплив фактора часу на успішність спортивної 
діяльності кваліфікованих борців.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97965  
 
Дата реєстрації авторського права  10.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Ковалко Наталія Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Монографія "Державні та місцеві цінні папери як об'єкти фінансово-
правового регулювання"  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Ковалко Н. М. Державні та місцеві цінні папери як 
об'єкти фінансово-правового регулювання: монографія. - Київ : Юрі-
нком Інтер. - 2019. - 328 с. 

 
Анотація   

У моногрфії аналізуються нормативно-правові акти, що стосуються 
відносин у сфері фінансово-правового регулювання обігу державних і 
місцевих цінних паперів та пов'язаних із ними відносин.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97966  
 
Дата реєстрації авторського права  10.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Вергун Антоніна Миколаївна, Вергун Михайло Олексійович  
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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)  Стаття "Статистичні реалії формування інвестиційного потенціалу 
вищих навчальних закладів України"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті розглянуто пріоритетні завдання, які стоять перед вищою 
школою в рамках реалізації стратегії "Європа-2020". Проаналізовано 
передумови запровадження реформ для підвищення ефективності 
вищої школи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97967  
 
Дата реєстрації авторського права  11.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Костішак Інна Миколаївна, Шаров Сергій Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Наукова стаття "Дара Корній "Зірка для тебе": елементи інклюзії в 
художньому просторі"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Костішак І. М., Шаров С. В. "Дара Корній "Зірка для 

тебе": елементи інклюзії в художньому просторі // Українські студії в 
європейському контексті. - 2020. - № 1. - С. 106-110. 

 
Анотація   

У статті акцентовано увагу на особливостях теми інклюзії в худож-
ньому просторі Дари Корній.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97968  
 
Дата реєстрації авторського права  11.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Бєляєва Віолетта Віталіївна, Шарова 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 "Прагнення до життя у творі К. Бабкіної "Шапочка і 
Кит"  
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Бєляєва В. В., Шарова Т. М. Прагнення до життя у творі 
К. Бабкіної "Шапочка і Кит" // Українські студії в європейському кон-
тексті. - 2020. - № 1. - С. 11-15. 

 
Анотація   

У науковому дослідженні представлені художні особливості твору К. Бабкіної 
"Шапочка і Кит".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97969  
 

Дата реєстрації авторського права  11.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Мельнікова Анжеліка Михайлівна, Шарова 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 "Казка "Опікуни для жирафа" О. Лущевської: особ-
ливості інклюзивної літератури"  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Мельнікова А. М., Шарова Т. М. Казка "Опікуни 
для жирафа" О. Лущевської: особливості інклюзивної літератури // 
Українські студії в Європейському контексті. - 2020. - № 1. - С. 121-125. 

 
Анотація   

У статті розглянуті питання інклюзії в українській літературі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97970  
 
Дата реєстрації авторського права  11.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Коваленко Анастасія Сергіївна, Шаров Сергій Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Наукова стаття "Розвиток медіаграмотності за допомогою онлайн 
платформи Prometheus"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Коваленко А. С., Шаров С. В. Наукова стаття "Роз-

виток медіаграмотності за допомогою онлайн платформи Prometheus" 
// Гуманітарний простір науки: досвід і перспективи. - 2019. - № 23. - 
С. 157-161. 

 
Анотація   

У статті акцентується увага на тому, що сьогодні медіаграмотність є 
вкрай важливою компетентністю особистості в умовах інформаційно-
го суспільства та значних обсягів рейкової інформації.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97971  
 

Дата реєстрації авторського права  11.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Сівіцька Юлія Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Стаття "Specificity of the discount rate application for agricultural 
business valuation"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97972  
 

Дата реєстрації авторського права  11.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Сівіцька Юлія Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Стаття "Основні питання оцінки вартості сільськогосподарського 
підприємства"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97973  
 

Дата реєстрації авторського права  11.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Сівіцька Юлія Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Стаття "Valuing agricultural enterprise for investment purposes: 
methodological aspect"  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97974  
 

Дата реєстрації авторського права  11.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Анонімно  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Український науково-дослідний інститут спеціальної техніки та су-
дових експертиз Служби безпеки України 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Методика дослі-
дження відповідності вимогам діючих нормативних актів спеціальних 
елементів захисту людини, будівель, споруд, обладнання, транспорт-
них засобів від впливу факторів пострілу та (або) вибуху"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97975  
 

Дата реєстрації авторського права  11.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Анонімно 
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Український науково-дослідний інститут спеціальної техніки та су-
дових експертиз Служби безпеки України 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Методика "По-
будова системи накопичення, зберігання, обробки та візуалізації фото-
графічних об'єктів можливих терористичних посягань "Матриця - 
СГ" ("Матриця - СГ")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97976  
 

Дата реєстрації авторського права  11.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Анонімно  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Український науково-дослідний інститут спеціальної техніки та су-
дових експертиз Служби безпеки України 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Креслення  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Креслення виробу "Універсал - PRO-TEC"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97977  
 

Дата реєстрації авторського права  11.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Анонімно  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Український науково-дослідний інститут спеціальної техніки та су-
дових експертиз Служби безпеки України 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Креслення  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Креслення виробу "Кар'єр - МЗ"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97978  
 

Дата реєстрації авторського права  11.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Анонімно  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Український науково-дослідний інститут спеціальної техніки та су-
дових експертиз Служби безпеки України 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Креслення  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Креслення виробу "Палуба - И"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97979  
 

Дата реєстрації авторського права  11.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Жиглатий Олександр Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка літературно-письмових творів з ілюстраціями "АЙДАМІН 
КАТАЛОГ 2020"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка літературно-письмових творів базується на ілюстраціях до до-
мінуючого елементу каталогу - добрива з назвою "АЙДАМІН" для рі-
зних типів сільськогосподарських культур. Назва "АЙДАМІН" може 
бути використана виробником як знак для товарів та послуг, а саме 
для хелатного концентрованого добрива, що адаптоване для різних 
типів культур для передпосівної обробки насіння, позакореневого (ли-
стового) підживлення рослин і обробки ґрунту рідкими NPK.  

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97980  
 

Дата реєстрації авторського права  11.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  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 "Механізми реалізації конкурентних переваг галузей 
аграрного сектору економіки в умовах глобальних викликів"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У роботі доведено, що конкурентоспроможність національної еконо-
міки, методи її визначення та удосконалення постійно знаходяться у 
центрі уваги науковців усього світу, оскільки відповідна оцінка су-
часного стану конкурентоспроможності суттєво позначається на фор-
муванні тактичних та стратегічних цілей розвитку держави.  

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97981  
 

Дата реєстрації авторського права  11.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Вдовенко Наталія Михайлівна, Варшавська Наталя Григорівна, Ко-
робова Наталія Миколаївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування України 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Наукова стаття "Методичні засади визначення конкурентоспромож-
ності агропромислового комплексу в умовах інтеграції до європейсь-
кого ринку"  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У роботі доведено, у зв'язку із євроінтеграційними процесами, агро-
промисловий комплекс України набуває більше можливостей для збі-
льшення частки експорту у своїй структурі з орієнтацією на європей-
ські ринки.  

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97982  
 

Дата реєстрації авторського права  11.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Вдовенко Наталія Михайлівна, Павленко Марина Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування України 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Наукова стаття "ZASADY METODOLOGICZNE DO DEFINICJI 
ZAGROZEN DLA BEZPIECZENSTWA EKONOMICZNEGO W 
ROLNICZYCH SEKTORACH GOSPODARKI I RYBOLOWSTWA"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В роботі доведено, що економічна безпека сільськогосподарських га-
лузей економіки та рибного господарства визначає захист суб'єктів 
господарювання від впливу негативних факторів, а також здатність 
своєчасно ліквідувати загрози, мінімізувати дестабілізуючий вплив на 
фінансовий стан суб'єктів господарювання та забезпечити ефективне 
використання ресурсів з метою подальшого стабільного економічного 
та соціального функціонування.  

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97983  
 

Дата реєстрації авторського права  11.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Вдовенко Наталія Михайлівна, Павленко Марина Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування України 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Наукова стаття "IMPROVEMENT OF THE DATA COLLECTION 
STRUCTURE IN THE SECTORS OF NATIONAL ECONOMY"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Обґрунтовано, що про всі види діяльності потрібна інформація не 
словесна, а цифрова, в показниках для управління господарськими  
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процесами. Інформація повинна відображати зміни в цих показниках. 
Доведено, що основною недосконалістю структури статистики Украї-
ни є відсутність базового координаційного відділу чи сектору в Дер-
жавному агентстві рибного господарства України.  

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97984  
 

Дата реєстрації авторського права  11.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Кваша Сергій Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національний університет біоресурсів і природокористування України 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Наукова стаття "ІНДЕКС КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ОСО-
БИСТОСТІ У СУСПІЛЬНИХ ПРОСТОРАХ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропонована методика розрахунку показника - Індекс конкурент-
носпроможності особистості - буде корисною, в чомусь навіть необхід-
ною для підбору кадрів в різних сферах життєдіяльності людей як в 
нашій країні, так і за кордоном.  

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97985  
 

Дата реєстрації авторського права  11.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  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 "Вплив наукових підходів на категоріальне визна-
чення конкурентоспроможності"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У роботі доведено, що конкурентоспроможність існує лише при наяв-
ності конкуренції між виробниками певної продукції або послуг. За-
пропоновано для об'єктивності оцінки рівня конкурентоспроможності 
як системи використати кластерний підхід.  

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97986  
 

Дата реєстрації авторського права  11.06.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Попадинець Оксана Григорівна, Юрах Омелян Михайлович, Котик 
Тарас Любомирович, Юрах Галина Юріївна, Грищук Марія Іванівна, 
Токарук Надія Степанівна, Барчук Романія Романівна, Соболь Лілія 
Василівна  

 
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 "Анатомі-
чний музей кафедри анатомії людини Івано-Франківського націона-
льного медичного університету: розгорнута інструкція для проведен-
ня оглядової екскурсії (українською мовою)"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розгорнута інструкція знайомить з експонатами анатомічного музею 
кафедри анатомії людини ІФНМУ у вигляді алгоритму для проведен-
ня екскурсій, розкриває взаємозв'язок мистецтва і анатомії, знайоми-
ть із цікавими фактами з історії.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97987  
 

Дата реєстрації авторського права  11.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Скіпіна Юлія Андріївна, Сафонов Михайло Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Інформаційно-телекомунікаційної системи 
інформаційно-аналітичної діяльності "Гарт-5" ДПСУ" ("Гарт-5")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97988  
 

Дата реєстрації авторського права  11.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Білоусько Олександр Андрійович, Пустовіт Тарас Павлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Книга "Друга світова війна. 1939-1945. Полтавський вимір. Події. По-
статі. Документи"  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  97989  
 
Дата реєстрації авторського права  11.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Ільченко Тетяна Володимирівна (Марина Спроуз), Аляров Віталій 

Вагифович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Пісня "Вино любви"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  97990  
 

Дата реєстрації авторського права  11.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Ліхота Олесь Ігорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Дизайн настільної гри "Демок-

ратія"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97991  
 

Дата реєстрації авторського права  11.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Сорочинський Вадим Володимирович, Шкляренко Валерій Анатолі-
йович, Коновалов Володимир Михайлович  

 
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 "Свердловина 
з геотермальним теплообмінником для сезонного акумулювання теп-
лової енергії"  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Свердловина з геотермальним теплообмінником для сезонного аку-
мулювання теплової енергії - це сезонна акумуляція з мінімальними 
втратами теплової енергії, отриманої від сонця. А також можливість 
роботи свердловини у реверсному режимі в опалювальний сезон.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97992  
 

Дата реєстрації авторського права  11.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Кульбаба Ілля Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "ДЕФЕНКС" 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Мобільний антивірус Defenx mobile security" 
("Defenx")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Defenx - це додаток для захисту мобільних пристроїв від кіберзагроз та 
шпигунського програмного забезпечення. Власний мобільний браузер 
для безпечного перегляду сторінок в мережі Інтернет та захист від 
фішингових сайтів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97993  
 
Дата реєстрації авторського права  11.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Єгоркін Ігор Олександрович, Бейгельзімер Едуард Маркович, Фесю-
нов Вячеслав Євгенович, Сіротін Олег Леонідович, Брильова Ірина 
Едуардівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю Мале упроваджувальне 
підприємство "Інтегровані Банківські Інформаційні Системи" 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Компьютерная программа C_ISAOD, система 
автоматизации банка" ("КП "C_ISAOD")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма являє собою багаторівневу модульну систему, 
призначену для обробки оперативної та аналітичної діяльності коме-
рційних банків України.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97994  
 

Дата реєстрації авторського права  11.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Дмитренко Руслан 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 науково-освітнього характеру "ЭН-
ТАСИ ТЕРАПИЯ (ENTASI THERAPY). СПОСОБ ЭМОЦИОНАЛЬ-
НО-ТЕЛЕСНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ (ЭТО)"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Ентасі терапія призначена для позбавлення людини від психологічних 
проблем і психосоматичних захворювань, залежностей, страхів, фобій 
для реабілітації онкохворих і після інсульту.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97995  
 
Дата реєстрації авторського права  11.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Сурін Дмитро Олександрович, Калиниченко Ірина Олександрівна, 
Гозак Світлана Вікторівна, Антомонов Михайло Юрійович, Заікіна 
Ганна Леонідівна, Станкевич Тетяна Валеріївна, Єлізарова Олена Та-
расівна, Латіна Ганна Олександрівна, Парац Алла 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 "Прогнозування здоров'я дітей з урахуванням 
комплексу морфо-функціональних та поведінкових детермінант v.1"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Рекомендується як інструмент первинної та вторинної профілактики 
у заходах попередження розвитку неінфекційних хронічних захворю-
вань для медичного та педагогічного персоналу закладів освіти, ліка-
рів-педіатрів, сімейних лікарів, батьків та широкого кола фахівців.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97996  
 
Дата реєстрації авторського права  11.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Прохорова Катерина Геннадіївна (Prokhorova Ekaterina)  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка малюнків "Серія малюнків, виконаних та інтерпретованих у 
стилі Петриківського розпису"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97997  
 

Дата реєстрації авторського права  11.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Байчук Галина Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Ротарійська Великодня казка "Коле-
со Ротарі"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Казка, яка написана перед Великоднем, розповідає про маленького 
хлопчика, котрий відчував самотність та потребував більшої уваги 
батьків.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97998  
 

Дата реєстрації авторського права  11.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Горбонос Андрій Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Принц На Белом Коне"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  97999  
 

Дата реєстрації авторського права  11.06.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Люльов Олексій Валентинович, Пімоненко Тетяна Володимирівна, 
Чигирин Олена Юріївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Сумський державний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Алгоритм оцінювання взаємозв'язку зеленого бренду 
та грінвошингу для форсайт-прогнозування стійкості"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблений комплексний підхід інтегрує контент-аналіз та метод 
PLS-PM, що дозволяє обґрунтувати напрями збільшення обсягу залу-
чення інвестицій та підвищення рівня довіри зацікавлених сторін до 
зеленої політики компанії.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98000  
 

Дата реєстрації авторського права  11.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Макаренко Інна Олександрівна, Пластун Олексій Леонідович, Смо-
ленніков Денис Олегович, Биченко Діана Олександрівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Сумський державний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Методика компаративного аналізу моделей тради-
ційного та відповідального інвестування"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методика базується на застосуванні оптимізаційної моделі Марковіца 
для відповідального та традиційного інвестиційних портфелів і дозво-
ляє обґрунтовувати ключові переваги для потенційного інвестора.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98001  
 

Дата реєстрації авторського права  11.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Пластун Олексій Леонідович, Замора Оксана Михайлівна  
 
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 "Модель діагностики та прогнозування рівня фінан-
сової стійкості країни"  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Модель діагностики та прогнозування рівня фінансової стійкості краї-
ни, в основі якої лежить застосування дискримінантного методу, дозво-
ляє визначити поточний рівень фінансової стійкості та розробити про-
гноз майбутніх кризових явищ.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  98002  
 
Дата реєстрації авторського права  11.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Боженко Мирослав Ігорович, Негрич Тетяна Іванівна, Боженко На-

талія Леонідівна, Негрич Назар Олегович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-прикладного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчальний посібник "Головний біль"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Зібрано та систематизовано інформацію по головному болю, подано 
сучасну класифікацію, можливості діагностики та обґрунтовано ліку-
вання даної патології відповідно до найновіших світових рекомендацій 
2019 року.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  98003  
 

Дата реєстрації авторського права  11.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Гурник Яна Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Графічні зображення "За-

буті мелодії"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка зображень дівчат. Кожна дівчина символізує окрему область 
України. На роботах зображено традиційний український одяг з при-
таманною певному регіону вишивкою, також на переднику зображено 
одну із найважливіших споруд архітектурного значення для кожної 
області.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98004  
 

Дата реєстрації авторського права  11.06.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Гончарук Кирило Юрійович, Стріляєва Наталя Григорівна, Кова-
льов Дмитро Іванович, Купрієнко Ольга Іванівна  

 
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 Платформа Веб-порталу для клієнтів"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма формує набір функцій, які необхідні для побу-
дови або удосконалення єдиного інформаційного простору.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98005  
 
Дата реєстрації авторського права  11.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Лемішовська Олеся Степанівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Стаття "Theoretical-conceptual Background, Methodical Approaches and 
Criteria for Establishing Business Results in Accounting and Financial and 
Economic Thought of Galicia (Second Half of the Xix - First Half of the Xx 
Century)"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98006  
 
Дата реєстрації авторського права  11.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Драгієва Людмила Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Стаття "Проблема підготовки майбутніх викладачів до творчої про-
фесійної діяльності"  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті викладено зміст поняття творчість та педагогічна творчість. 
Розглянуто проблему підготовки майбутніх викладачів до творчої 
професійної діяльності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98007  
 

Дата реєстрації авторського права  11.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  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 "Оцінка бюджетного потенціалу регіонів: практичний  
аспект"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті розглянуто можливість застосування методу статистичного 
групування для оцінки бюджетного потенціалу регіонів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98008  
 
Дата реєстрації авторського права  11.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Приходченко Людмила Леонідівна, Голинський Владислав Вячесла-
вович  

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

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

твору (творів)  Стаття "Державне регулювання морської транспортної інфраструк-
тури України: полісуб'єктність системи, принципи та інституційні 
джерела розвитку"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Здійснено аналіз зовнішніх та внутрішніх ознак полісуб'єктності сис-
теми державного регулювання морської транспортної інфраструктури.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98009  
 

Дата реєстрації авторського права  11.06.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  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)  Стаття "Improvement of methodical approaches for risk assessment of 
innovative activity in strategic planning of enterprise development"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті було проаналізовано два методичні підходи щодо оцінювання 
ризиків інноваційної діяльності у стратегічному плануванні розвитку 
підприємства.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98010  
 

Дата реєстрації авторського права  11.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Балджи Марина Дмитрівна, Однолько 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Завдання само-
стійної роботи студентів "Justification of economic decisions and risk 
assessment"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98011  
 

Дата реєстрації авторського права  11.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Юрій (Васильович) Василевський, (Юрий Василевский) (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник музичних творів з текстом "Авторский Минисборник песен 
"ЗРЕЛАЯ ЛЮБОВЬ - ЗЕМНАЯ"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

До збірки увійшли пісні: "Машиніст Локомотива" (Пісня сольного 
виконання) (Мрія раннього підліткового віку 9-13 років, пісня про  
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Одеську залізницю), "Моя Друга Мама" (Пісня сольного виконання) 
(Я 10 років живу в Одесі), "Зріла Любов - Земна" (Пісня для виконан-
ня дуетом, чоловічий і жіночий голоси) (Зміна любові з віком), "Баби-
не Літо - Час Зустрічей" (Пісня для виконання дуетом, чоловічий і жі-
ночий голоси) (Осінній сум. Зустрічі в парку на тлі осінніх фарб), "На-
вчіться Любити і Чекати" (Пісня для виконання дуетом, чоловічий і 
жіночий голоси) (Теплі взаємини близьких людей незалежно від роз-
луки та відстані).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98012  
 
Дата реєстрації авторського права  11.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Др. Катостровский, Dr. Katostrovskii (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Усний твір "Лекція онлайн (вебінар) "День захисту дітей"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Лекція онлайн (вебінар) "День захисту дітей" присвячена виявленню 
та попередженню дитячих психотравм.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98013  
 
Дата реєстрації авторського права  11.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Шевченко Світлана Віталіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Книга сообщений "История 10 ша-
гов"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У книзі зібрано 15 чек-листів на різні сфери й напрями життя особис-
тості. Формат твору дозволяє використовувати кожну його сторінку 
окремо, залежно від запиту клієнта.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98014  
 

Дата реєстрації авторського права  11.06.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Суховірська Людмила Павлівна, Лунгол Ольга Миколаївна, Слюса-
ренко Віктор Володимирович, Болілий Василь Олександрович  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Веб-сайт "Ресурсний центр з медичної фізи-
ки та інформатики ДНМУ" (http://rcf-ptu.in.ua) ("Сайт РЦФ")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Матеріали з медичної та біологічної фізики, нанотехнологій, фізичних 
методів аналізу, медичної інформатики, біостатистики, інформаційних 
технологій, розміщені на веб-сайті "Ресурсний центр з медичної фізи-
ки та інформатики ДНМУ", сприяють обміну інформацією між студе-
нтами та викладачами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98015  
 

Дата реєстрації авторського права  11.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Фалько Наталя Миколаївна, Варіна Ганна Борисівна, Каткова Тетя-
на Анатоліївна, Шевченко Світлана Віталіївна, Прокоф'єва Олеся 
Олексіївна, Царькова Ольга Вікторівна, Денисов Ігор Геннадійович, 
Гузь Наталія Василівна  

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

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

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Методичні рекомендації до підго-
товки і захисту кваліфікаційних робіт з психології"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У навчально-методичному посібнику висвітлюються вимоги до вико-
нання та захисту кваліфікаційних робіт з психологічних дисциплін за 
спеціальністю 053 Психологія.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98016  
 
Дата реєстрації авторського права  11.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Болілий Василь Олександрович, Максименко Андрій Геннадійович, 
Максименко Яна Анатоліївна, Суховірська Людмила Павлівна, Лун-
гол Ольга Миколаївна  

 
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)  Програмний продукт "Автоматизована система обліку "АХІМ" (ПП 
"АСО "АХІМ")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

ПП "АСО "АХІМ" створений для продажу товарів роздрібної торгів-
лі, функціоналом якого є робота з електронним документообігом (то-
варними накладними, витратно-прибутковими накладними, замов-
леннями, товарними чеками), контроль надходження та витрат, про-
дажа товару, статистика та аналіз продаж.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98017  
 

Дата реєстрації авторського права  11.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Гордієнко Олена Юріївна  
 
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 "NOUVELLAWALL"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір являє собою збірку із дев'яти, варійованих контрастними перемі-
нами кольорів білого та чорного, графічних зображень квадрата з 
округленими кутами, який навскіс перетинає тонка заломиста лінія, у 
якій вгадуються літери "n" і "w", що є абревіатурою твірних морфем, 
наявного у чотирьох графічних зображеннях, відцентровано розташо-
ваного під квадратом, складного слова "NOUVELLAWALL", нижче 
якого, у трьох графічних зображеннях, розташоване з рівнянням по 
правому краю, накреслене псевдорукописним шрифтом, словосполу-
чення "wallpapers&pictures".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98018  
 

Дата реєстрації авторського права  11.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Рубан Олена Анатоліївна, Алхалаф Малек Валід Ахмад, Гербіна На-
талія Анатоліївна, Колісник Тетяна Євгеніївна  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Сучасні аспекти застосування лікарських рослин у 
лікуванні та профілактиці цукрового діабету"  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У сучасній медицині та фармації фітотерапія відіграє особливу роль у 
профілактиці та лікуванні цукрового діабету (ЦД). У запропоновано-
му виданні наведено огляд лікарських рослин, що застосовують із 
профілактичною та лікувальною метою при ЦД.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98019  
 

Дата реєстрації авторського права  11.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Богуш Денис Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Усний твір "Аудіокнига "Козак-характерник, або Таємна наука діда 
Архипа"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Аудіокнига "Козак-характерник, або Таємна наука діда Архипа" - 
унікальна історія, яка описує магічну тисячолітню традицію, яка чу-
дом збереглася на території сучасної України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98020  
 

Дата реєстрації авторського права  11.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Ілашко Тетяна Олександрівна, Сорохан Галина Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Ілюстрація, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів "Серія ілюстрацій до твору Мацейко Наталії "Казка 
про ввічливість"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Серія ілюстрацій до твору Мацейко Наталії "Казка про ввічливість" 
передбачає створення ілюстрацій до тексту у кількості семи розворот-
них ілюстрацій, оформлення обкладинки книги, форзацу та титульно-
го аркуша.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98021  
 

Дата реєстрації авторського права  11.06.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Криштанович Світлана Володимирівна, Приступа Євгеній Никоди-
мович, Сидоренко Олег Петрович  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Діагностичний інструментарій рівнів сфор-
мованості професійної компетентності майбутніх менеджерів фізичної 
культури і спорту"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма "Діагностичний інструментарій рівнів сфор-
мованості професійної компетентності майбутніх менеджерів фізичної 
культури і спорту" призначена для отримання інформації про сучас-
ний стан формування професійної компетентності майбутніх мене-
джерів фізичної культури і спорту, яка розглядається як система ор-
ганізаційних і психолого-педагогічних заходів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98022  
 
Дата реєстрації авторського права  11.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Жулай Аркадій 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 "Kolo"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98023  
 
Дата реєстрації авторського права  11.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Балджи Марина 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 "Економічний ризик та методи його вимірю-
вання"  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У посібнику викладено теоретико-методологічні та прикладні поло-
ження економічного ризику та методів його вимірювання, принципи 
системи управління економічними ризиками та їх оптимізація.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98024  
 
Дата реєстрації авторського права  11.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Лемішовська Олеся Степанівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Стаття "Accounting balance as a historical category: the contribution of 
scientists to the halicy of the second half of the XIX - first half of the XX 
century in the development of balance science"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98025  
 

Дата реєстрації авторського права  12.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Бондаренко Дмитро Вячеславович, Третьяков Василь Олександро-
вич, Джулай Наталія Олександрівна  

 
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 "Плач судьбы"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка пісень "Плач судьбы" включає: "Плач судьбы"; "Вечный 
страж"; "Осколки снов"; "Заложники системы"; "Стая"; "Власть огня"; 
"Меч у вогні"; "Последняя любовь"; "Зов звезды"; "Битва".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98026  
 
Дата реєстрації авторського права  12.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Стоянов Іван Дмитрович  
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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 українських сел. 
Півдня Одеської області" ("Футбольний турнір "Кубок українських 
сел. Півдня Одеської області")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Положення проведення змагань футбольного турніру "Кубок україн-
ських сел. Півдня Одеської області" було розроблено відповідно до по-
треб збереження великого футболу на селі та реалій розвитку велико-
го футболу в українських селах Півдня Одеської області.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98027  
 
Дата реєстрації авторського права  12.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Перетятко Марія Вікторівна, Широкопетлєва Марія Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення підтримки функці-
онування коворкінг-зон" ("JustShare")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програмне забезпечення підтримки функціонування коворкінг-зон 
складається з чотирьох частин: бекенд-сервера, мобільного клієнта, 
веб-клієнта та прототипу ІоТ. Система дозволяє встановлювати пара-
метри пошуку робочих місць, бажаний радіус та ціну, знаходить ково-
ркінги в вибраному радіусі, ранжує їх за відповідністю до побажань 
клієнта, дозволяє оформити бронювання. Прототип ІоТ вимірює від-
стань від обличчя до поверхні читання та, у разі розходження з нор-
мативною, видає попереджувальний звук, коли відстань нормалізу-
ється - звук припиняється.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98028  
 
Дата реєстрації авторського права  12.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Агєєва Ірина Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Роль самоменеджменту в досягненні цілей менеджера 
в організації"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Досліджено основні підходи до визначення самоменеджменту зарубіж-
ними та українськими науковцями. Обґрунтовано необхідність само-
менеджменту в сучасних умовах як засобу ефективності в досягненні 
цілей менеджера.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98029  
 

Дата реєстрації авторського права  12.06.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Агєєва Ірина Вікторівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Організація готельно-ресторанного господарства" 
методичні вказівки до практичних занять для здобувачів ступеня ви-
щої освіти "Бакалавр" зі спеціальності 242 "Туризм"  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
Практичні заняття з дисципліни "Організація готельно-ресторанного 
господарства" передбачені для підготовки бакалаврів спеціальності 
"Туризм". Мета цих методичних вказівок як можна глибше засвоїти 
теоретичний та практичний матеріал про сутність економічних явищ 
і процесів у готельній і ресторанній індустрії України.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98030  
 

Дата реєстрації авторського права  12.06.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Стовбирь Ганна Володимирівна, Шаров Сергій Володимирович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Марк Лівін "Ріки та дороги": проблеми дорослого 
світу через дитяче сприйняття"  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
У статті акцентується увага на проблемах дорослішання підлітка, який 
має синдром Аспергера. Дослідження має на меті виявити особливості  
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підлітка та його соціалізацію в соціумі. Означене питання не є сьогодні 
дослідженим, тому виникає потреба у дослідженні питань розуміння таких 
підлітків та усвідомлення їх сприйняття реальної дійсності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98031  
 

Дата реєстрації авторського права  12.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Забаренко Анастасія Юріївна, Шарова 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 "Дзвінка Матіяш "Марта з вулиці Святого Мико-
лая": особливості художньої літератури на тему інклюзії"  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Забаренко А. Ю., Шарова Т. М. Дзвінка Матіяш 
"Марта з вулиці Святого Миколая": особливості художньої літерату-
ри на тему інклюзії // Українські студії в європейському контексті. - 
2020. - Вип. 1. - С. 60-64. 

 
Анотація   

У статті акцентується увага на художній літературі, де головними ге-
роями є люди з особливими потребами. Здебільшого, робиться акцент 
на людях, які в житті хочуть бути щасливими та повноцінними. Дзві-
нка Матіяш у творі "Марта з вулиці святого Миколая" подає нам об-
раз Поліни, яка змушена пересуватись в інвалідному візку. Однак, во-
на не втрачає віру в життя, постійно усміхається та насолоджується 
позитивним оточенням.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98032  
 

Дата реєстрації авторського права  12.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Міщенко Олег Олександрович, Хомченко Богдан Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

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

Комп'ютерна програма "Diagent" - цифровий агент з нерухомості.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98033  
 

Дата реєстрації авторського права  12.06.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Кравченко Тетяна Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Сценарій "Тому що війна"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Сценарій "Тому що війна" - драма 2020.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98034  
 

Дата реєстрації авторського права  12.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  FIMARO (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний збірник "Up Hight"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Музичний збірник "Up Hight" - складається з трьох композицій: 1. 
"Up Hight! (Radio Mix)"; 2. "Up Hight! (Original Mix)"; 3. "Up Hight! 
(Acoustic Version)".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  98035  
 

Дата реєстрації авторського права  12.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Кульчій Інна Олексіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Наукова стаття "Реформування органів державної влади України в 

умовах реалізації антикорупційної політики"  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Кульчій І. О. Реформування органів державної влади 
України в умовах реалізації антикорупційної політики / І. О. Кульчій 
// Держава та регіон. Серія: Державне управління. - 2016. - № 1 (53). - 
С. 18-20. 

 
Анотація   

В статті здійснено аналіз реформ у системі органів державної влади 
України в умовах впровадження антикорупційної політики. Система- 
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тизовано та виокремлено проблеми впровадження антикорупційної 
політики, досліджено думки науковців та експертів у цій галузі. Під-
сумовано, що результатами реформування органів влади в контексті 
реалізації антикорупційної політики мають стати: системний харак-
тер формування, функціонування і розвитку вказаних органів; орга-
нічний характер структур управління; розвиток горизонтальних зв'я-
зків і взаємодій; відкритість при взаємодії із зовнішнім середовищем; 
інноваційність як принцип діяльності і розвитку; врахування соціа-
льних вимог і зобов'язань.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98036  
 

Дата реєстрації авторського права  12.06.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Гришко 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)  Наукова стаття "Адаптація системи державного управління націона-
льною економікою до викликів середовища"  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Гришко В. В. Адаптація системи державного управ-
ління національною економікою до викликів середовища / В. В. Гри-
шко // Економіка і регіон. - 2017. - № 5. - С. 20-27. 

 

Анотація   
Виявлено причини загострення соціально-економічних проблем в 
Україні, проаналізовано причини наявності таких проблем як інфля-
ція, знецінення національної валюти, зростання цін і тарифів, зубо-
жіння населення, погіршення стану правопорядку, безробіття, супере-
чності між потребами суспільства та засобами їх задоволення, втрата 
довіри до всіх гілок влади. Визначено заходи щодо приведення діючо-
го механізму державного регулювання до вимог сьогодення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  98037  
 

Дата реєстрації авторського права  12.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Поливода Володимир Олександрович, Цешнатій Олексій Ігорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "М.Е.ДОК" 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "CASHALOT"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма призначена для автоматизації процесу надан-
ня електронних чеків покупцям в момент придбання товарів (послуг) 
шляхом використання програмного реєстратора розрахункових операцій.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  98038  
 

Дата реєстрації авторського права  12.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Єфременков Сергій Іванович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Книга "За гранью реальности"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  98039  
 

Дата реєстрації авторського права  12.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Сушко Дмитро Анатолійович, Паньківський Олексій Вікторович, 

Крячок Олександр Степанович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Hospital Management Helper"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма забезпечує збирання, кодування та зберігання 
облікових даних пацієнтів лікарні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  98040  
 

Дата реєстрації авторського права  12.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Заго Надія Геннадіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Книга "Меню здорового питания при аллергии на молочные продук-

ты и на яйцо"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Неймовірно легке меню на 2 тижні без яєць та без молочних продук-
тів, халал.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98041  
 

Дата реєстрації авторського права  12.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Шатарська Інна Федорівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Навчально-ме-
тодичні матеріали для вивчення дисципліни "Прогнозування в еконо-
міці та управлінні"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Викладено методичний інструментарій щодо вирішення широкого 
спектра прикладних питань у прийнятті рішень - передбаченні нас-
лідків рішень і заходів, що їх вживають у кожний поточний момент 
для прогнозування майбутніх значень економічних показників, аналі-
зу тенденції їх змін.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98042  
 

Дата реєстрації авторського права  12.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Шатарська Інна Федорівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Навчально-ме-
тодичні матеріали для вивчення дисципліни "Ризикологія"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Викладено методологічні підходи та інструментарій аналізу ризиків у 
виборі кращих раціональних стратегій, що дають змогу застосовувати 
їх у прикладних питаннях - визначенні ринкових стратегій підприєм-
ств і фірм за умови невизначеності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98043  
 

Дата реєстрації авторського права  12.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Пустовіт 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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір "125 способів як заснути або книга, 
                                                             написана у iPhone" ("125 способів як заснути")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Автобіографічний твір, у якому описані 125 способів як заснути, які 
автор випробувала особисто.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98044  
 

Дата реєстрації авторського права  12.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Левицька Ірина Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Наукова стаття "Формування позитивного ставлення школярів до 
творів музичного мистецтва: теоретичний аспект"  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Левицька Ірина Миколаївна. Формування позитив-
ного ставлення школярів до творів музичного мистецтва: теоретич-
ний аспект // Наукові записки. - 2019. - Випуск 176. - С. 183-187. 

 
Анотація   

Здійснено теоретичний аналіз проблеми формування позитивного 
ставлення школярів до творів музичного мистецтва.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98045  
 

Дата реєстрації авторського права  12.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Левицька Ірина Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Наукова стаття "Розвиток тембрового слуху дітей молодшого шкіль-
ного віку в процесі інструментального музикування"  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Левицька Ірина Миколаївна. Розвиток тембрового 
слуху дітей молодшого шкільного віку в процесі інструментального 
музикування // Наукові записки. - 2018. - Випуск 170. - С. 150-155. 

 
Анотація   

У статті міститься теоретичний аналіз наукової літератури з поставленої 
проблеми, подається визначення головних понять дослідження тощо.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98046  
 

Дата реєстрації авторського права  12.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Новська Олена Рудольфівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Наукова стаття "Фаховий розвиток викладача музичного мистецтва" 
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Новська Олена Рудольфівна. Фаховий розвиток вик-
ладача музичного мистецтва // Наукові записки. - 2017. - Випуск 157. - 
С. 177-180. 

 
Анотація   

Стаття присвячена обґрунтуванню напрямів фахового розвитку та 
систематизації відповідних ключових компетентностей викладача му-
зичного мистецтва.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98047  
 

Дата реєстрації авторського права  12.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Новська Олена Рудольфівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Наукова стаття "Методологічні засади формування проектного мис-
лення майбутніх учителів музичного мистецтва"  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Новська О. Р. Методологічні засади формування 
проектного мислення майбутніх учителів музичного мистецтва // Ак-
туальні питання мистецької освіти та виховання. - 2019. - Вип. 1-2 (13-
14). - С. 23-31. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98048  
 

Дата реєстрації авторського права  12.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Костенюк Наталя Іванівна, Пігарєв Юрій Борисович, Макарова Іри-
на Олегівна, Сметаніна Людмила Сергіївна, Куспляк Ігор Сергійович, 
Костенюк Катерина Анатоліївна, Крапива Наталія Володимирівна, 
Буряк Дмитро Володимирович  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Методичні вказівки та рекомендації 
"Реінжиніринг адміністративно-управлінських процесів у публічному 
управлінні"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Матеріали рекомендовані здобувачам вищої освіти за освітнім ступе-
нем магістра за спеціальністю "Публічне управління та адмініструва-
ння", а також всім бажаючим для удосконалення своїх знань, умінь та 
навичок.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98049  
 

Дата реєстрації авторського права  12.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Пазинич Олександр Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення з автоматизації 
процесів обліку та продажу товарів "Скан Менеджер" ("Scan 
Manager")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98050  
 

Дата реєстрації авторського права  12.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Пазинич Олександр Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення з автоматизації 
проведення заходів "Event manager"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98051  
 

Дата реєстрації авторського права  12.06.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Литвиненко Ярослав Володимирович, Лупенко Сергій Анатолійович, 
Щербак Леонід Миколайович, Готович Володимир Анатолійович  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Моделювання дискретного стаціонарного 
лінійного випадкового процесу із заданими ймовірнісними характери-
стиками" ("Modeling DSLRP")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма "Моделювання дискретного стаціонарного лі-
нійного випадкового процесу із заданими ймовірнісними характерис-
тиками" призначена для моделювання реалізацій дискретного стаціо-
нарного лінійного випадкового процесу із заданою кореляційною фун-
кцією та математичним сподіванням.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98052  
 

Дата реєстрації авторського права  12.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Дугельна Тетяна Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "АКТИВАЦИЯ 
ТЕЛА СВЕТА. Космические Законы от Совершенства до Мудрости"  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Дугельная Татьяна (Тот*АИЯ). АКТИВАЦИЯ ТЕЛА 
СВЕТА. Космические Законы от Совершенства до Мудрости / Дуге-
льная Татьяна (Тот*АИЯ). - К. : Время Успеха. - 2020. - 288 с. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98053  
 

Дата реєстрації авторського права  12.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Дугельна Тетяна Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "ТАЙНА ТЕЛА 
СВЕТА. Нумерология духовного ТАРО"  
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Дугельная Татьяна (Тот*АИЯ). ТАЙНА ТЕЛА СВЕ-
ТА. Нумерология духовного ТАРО / Дугельная Татьяна (Тот*АИЯ). - 
К. : Время Успеха. - 2020. - 464 с. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98054  
 

Дата реєстрації авторського права  12.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Ковтунов Андрій Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Графічне зображення "СИКАРИЕЦ"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір являє собою графічне зображення фігури людини у капюшоні зі 
складеними навхрест руками з включенням слова "СИКАРИЕЦ". Фі-
гура людини розташована у центрі півкола, утвореного ланками лан-
цюга. Праворуч і ліворуч від фігури людини знаходяться лаврові гі-
лочки та дві зірочки. Графічне зображення з включенням слова "СИ-
КАРИЕЦ" може використовуватися правовласником як засіб іденти-
фікації послуги або товару, наприклад як символ клубу змішаних 
єдиноборств.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98055  
 
Дата реєстрації авторського права  12.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Карпенко Лідія Миколаївна (Lidiia Karpenko)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Innovative Dominants in the Process Modeling of 
International Strategies: Business Strength Matrix"  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Lidiia Karpenko. Innovative Dominants in the Process 
Modeling of International Strategies: Business Strength Matrix // 
Ekonomicke Rozhl'ady. - 2019. - № 48. - P. 307-326. 

 
Анотація   

У роботі досліджуються інноваційні домінанти процесного мовлення 
міжнародних стратегій у координатах глобалізаційних змін та євро-
пейської інтеграції.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98056  
 

Дата реєстрації авторського права  12.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Карпенко Лідія Миколаївна (Lidiia Karpenko), Іжа Микола Микола-
йович (Mykola Izha), Дмитренко Геннадій Васильович (Hennadii 
Dmytrenko)  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Foreign Economic Strategy of Ukraine with the Benelux 
Countries: Current Economic and Diplomatic Issues"  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Lidiia Karpenko, Mykola Izha, Hennadii Dmytrenko. 
Foreign Economic Strategy of Ukraine with the Benelux Countries: 
Current Economic and Diplomatic Issues // International Relations 2019: 
Current issues of world economy and politics. - 2019. - P. 525-538. 

 
Анотація   

У роботі досліджено аналітичну платформу зовнішньоекономічної 
стратегії України з країнами Бенілюксу, розвиток країн Бенілюксу у 
Європейському Союзі, визначено їх конкретні детермінанти, окресле-
но унікальні особливості, зовнішньоекономічній аналіз стану та перс-
пектив економічного та дипломатичного співробітництва між Украї-
ною та країнами Бенілюксу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98057  
 
Дата реєстрації авторського права  12.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Карпенко Лідія Миколаївна (Lidiia Karpenko)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Modern Instruments for Forecasting the Incomes of 
International Investment Activity of Region: Extrapolative Statistical 
Models"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Lidiia Karpenko. Modern Instruments for Forecasting 

the Incomes of International Investment Activity of Region: Extrapolative 
Statistical Models // International Relations 2019: Current issues of world 
economy and politics. - 2019. - P. 509-524. 

 
Анотація   

У науковій роботі досліджено сучасні інструменти прогнозування до-
ходів міжнародної інвестиційної діяльності з використанням екстра-
поляційних статистичних моделей.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98058  
 

Дата реєстрації авторського права  12.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Карпенко Лідія Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчальний посібник "Статистика"  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Статистика : навч. посіб. / Л. М. Карпенко. - Одеса : 
ОРІДУ НАДУ, 2019. - 184 с. 

 
Анотація   

Посібник підготовлено відповідно до типової навчальної програми ди-
сципліни "Статистика" та розширено двома модулями галузевої ста-
тистики.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98059  
 

Дата реєстрації авторського права  12.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Титаренко Валентина Петрівна, Гриценко Лариса Олександрівна, 
Кудря Оксана Володимирівна, Дебре Олексій Сергійович  

 
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  Твір ужиткового мистецтва, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів ужиткового мистецтва "Петриківський розпис"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Матеріали: гуаш в традиційній кольоровій гамі на яєчному жовтку, 
безколірний лак. Дерев'яні тарелі, ложки, кописточки, сувенірні дере-
в'яні писанки-мальованки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98060  
 

Дата реєстрації авторського права  12.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Гриценко Лариса Олександрівна, Титаренко Ольга Олександрівна, 
Титаренко Валерій Миколайович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Ко-
роленка 
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Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Декоративне панно "Писанки регіонів України"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Матеріали: деревоволокниста плита, гуаш на яєчному жовтку (в тра-
диційній кольоровій гамі петриківського розпису), безколірний лак. 
Побутові вироби з дерева: кописточки, ложки, тарелі, дощечки, суве-
нірні дерев'яні писанки-мальованки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98061  
 

Дата реєстрації авторського права  12.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Титаренко Валентина Петрівна, Гриценко Лариса Олександрівна, 
Срібна Юлія Анатоліївна  

 
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  Твір ужиткового мистецтва  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Декоративне панно "Дерево життя"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Матеріали: домоткане полотно, мішковина, нитки муліне в пастель-
ній кольоровій гамі (кольори притаманні Полтавщині) яйце куряче, 
перепелине або гусяче.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98062  
 

Дата реєстрації авторського права  12.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Титаренко Ольга 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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Основи наукових досліджень"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Монографія містить виклад основних відомостей про роль і місце на-
уки у розвитку суспільства, особливості наукового дослідження, його 
організацію і методи, узагальнення та формування його результатів.  
 

 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 59, 2020 
 

 
259

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98063  
 

Дата реєстрації авторського права  12.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Срібна Юлія Анатоліївна  
 
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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Підготовка майбутніх учителів трудового навчання ос-
новам дизайну"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Дослідження містить практичні рекомендації щодо впровадження йо-
го результатів у практику роботи системи професійної підготовки 
майбутніх учителів трудового навчання до навчання основ дизайну 
учнів загальноосвітньої школи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98064  
 

Дата реєстрації авторського права  12.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Бардік Марина Афанасіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Розділ "Періоди відродження монументального живопису Успенсько-
го собору Києво-Печерської лаври (XVIII-XXI століття)" в колектив-
ній монографії "European vector of modern cultural studies and art 
criticism: the experience of Ukraine and the Republic of Poland: Collective 
monograph"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Визначено 5 періодів відродження монументального живопису Успен-
ського собору Києво-Печерської лаври після пожежі 1718 р. і до наших 
днів із конкретизацією стильових особливостей, хронологічних меж, 
імен художників, спільних історичних чинників впливу. Зокрема, 
вперше виділено період 1809-1812 рр., доведено значимість періодів: 
1772-1777 рр. для уявлення про первинний стінопис храму XVIII ст. та 
1840-1843 рр. для створення сучасної декорації собору.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98065  
 

Дата реєстрації авторського права  12.06.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Бардік Марина Афанасіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Стаття "Православний живопис і невідомий малюнок М. Врубеля"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Вперше введено в науковий обіг малюнок Михайла Врубеля і зробле-
на його атрибуція "Врубель М. Пробудження. Портрет Надії Забели-
Врубель, дружини художника. Харків. 1896 (вересень-грудень). Папір, 
графітний олівець. 29×38,5 см. Із колекції В. Є. Перевальського. Ки-
їв". Доведено, що тему пробудження художник використав для панно 
"Ранок" (1897). Досліджено семантичний і стильовий зв'язок малюн-
ка з монументальним живописом М. Врубеля в Кирилівській церкві 
Києва (архангел Гавриїл, 1884).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98066  
 

Дата реєстрації авторського права  12.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Бардік Марина Афанасіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Стаття "Образи українських політичних діячів у живописі Успенсь-
кого собору Києво-Печерської лаври XVIII-XXI століть"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Уперше розкрито історичний розвиток образів українських князів, 
княгинь і гетьманів у розписах Успенського собору Києво-Печерської 
лаври XVIII-XXI століть. Простежено трансформацію семантики об-
разів князів і композиції галереї благодійників (Захарій Голубовський, 
1772-1777, І. Юрін, 1811, В. Верещагін, 1894-1900, А. Гончар, О. Григоров, 
2012-2013).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98067  
 

Дата реєстрації авторського права  12.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Бардік Марина Афанасіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Стаття "Видання Києво-Печерської лаври як джерело атрибуції роз-
писів Київського Софійського собору XVIII століття - 1840-х років"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Уперше проведена атрибуція розписів Київського Софійського собору 
XVIII ст. - 1840-х. Визначено тематико-сюжетні лінії декорації основ-
ного об'єму храму, комплексу ікон у головному вівтарі, датування ба-
рокового живопису (без бічних приділів). Досліджено ґенезу компози-
ції "Поклоніння Святій Трійці" на хорах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98068  
 

Дата реєстрації авторського права  12.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Бардік Марина Афанасіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Стаття "Колірний модуль Божественного світу в Українському сак-
ральному стінописі 1850-1900-х років"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Уперше розкрито трансформацію візантійської семантики золотого 
тла в українському церковному стінописі 1850-1900-х у соборах Києва: 
Софійському (розписи художників Києво-Печерської лаври 1850-
1851); Володимирському (1885-1896); Успенському (1894-1900) та Цер-
кві Преподобних Антонія і Феодосія Печерських з Трапезною палатою 
Києво-Печерської лаври (1902-1910).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98069  
 

Дата реєстрації авторського права  12.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Тимченко Олена Миколаївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру "Нас-
лідки податкових трансформацій у країнах ЄС та США"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Систематизовано підходи зарубіжних вчених до оцінювання впливу 
податків на ВВП, зайнятість, інвестиції, доходи громадян. Встановлено, що 
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більшість проведених досліджень свідчить на користь зниження пода-
тків, а найбільший вплив на поведінку бізнесу та споживачів зміни в 
оподаткуванні мають в період їх очікування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98070  
 

Дата реєстрації авторського права  12.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Тимченко Олена Миколаївна, Поліщук Євгенія Анатоліївна, Сибі-
рянська Юлія Володимирівна, Осадчий Євгеній Сергійович, Безвер-
хий Костянтин Вікторович  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру "Мо-
дель сегментації платників податків, що мають податковий борг"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Представлена авторська модель сегментації платників податків, які 
мають податковий борг, враховує його величину та тривалість. Опи-
сано алгоритм визначення категорії ризику для боржника, запропо-
новано стратегії управління боргом для відповідних сегментів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  98071  
 

Дата реєстрації авторського права  12.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Захаркіна Людмила Сергіївна, Захаркін Олексій Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Сумський державний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Методичний підхід до оцінювання рівня ризикостій-

кості підприємства в контексті управління його інноваційною діяль-
ністю та з позиції забезпечення економічної безпеки"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропоновано методичний підхід до оцінювання рівня ризикостійко-
сті підприємства, який ґрунтується на врахуванні ресурсного потенці-
алу підприємства та його вразливості до внутрішніх і зовнішніх за-
гроз, що дає можливість підвищити точність оцінювання ризикостій-
кості в контексті забезпечення економічної безпеки підприємства.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98073  
 

Дата реєстрації авторського права  12.06.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Буряк Анна Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Сумський державний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Науково-методичні підходи до моделювання зв'язків 
між кризою довіри та загрозами національної безпеки країни"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблено науково-методичні підходи до моделювання зв'язків між 
кризою довіри та загрозами національної безпеки країни (на прикладі 
реалізації загроз в економічній сфері) із застосуванням причинно-
наслідкового інструментарію моделювання. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98074  
 

Дата реєстрації авторського права  12.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Бричко Марина Михайлівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Сумський державний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Алгоритм оцінювання ефективності державного ре-
гулювання за критерієм максимізації рівня суспільної довіри до фі-
нансового сектору"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблено науково-методичні підходи до моделювання зв'язків між 
кризою довіри та загрозами національної безпеки країни (на прикладі 
реалізації загроз в економічній сфері) із застосуванням причинно-
наслідкового інструментарію моделювання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98075  
 

Дата реєстрації авторського права  12.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Крилюк Денис 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 "Базовий модуль керування STOP-Net 4.0"  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програмне забезпечення STOP-Net 4.0 призначене для контролю і 
управління доступом, забезпечення охорони об'єктів, рішення задач 
підвищення трудової дисципліни і порядку, автоматизації обліку ро-
бочого часу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98076  
 

Дата реєстрації авторського права  12.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Крилюк Денис 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 "Автоматизована система з перевірки та оці-
нювання знань (АС "ТЕСТ")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

АС "ТЕСТ" забезпечує ефективний контроль знань і надає можли-
вість швидкого отримання результатів тестування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98077  
 

Дата реєстрації авторського права  12.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Крилюк Денис 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 "Автоматизована система "ШКОЛА"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програмний продукт АС "ШКОЛА" включає весь необхідний для ор-
ганізації освітнього процесу інструментарій.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98078  
 

Дата реєстрації авторського права  12.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Крилюк Денис Валерійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Базовий модуль керування STOP-TIME"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програмне забезпечення "STOP-Time 4.0" призначене для автомати-
чного обліку робочого часу персоналу і контролю дотримання трудо-
вої дисципліни, оптимізації фондів заробітної плати і кількості робот-
ників.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98079  
 

Дата реєстрації авторського права  12.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Боровльов Владислав Олегович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка картин "Canvass"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка складається з 16 картин.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98080  
 
Дата реєстрації авторського права  12.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Данік Наталія Вадимівна, Рудь Інна Юріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Наукова стаття "Криптовалюта: можливості розвитку чи загроза ті-
нізації для України"  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Данік Н. В., Рудь І. Ю. Криптовалюта: можливості 
розвитку чи загроза тінізації для України // Інтелект ХХІ. - 2018. - № 3 
'2018. - С. 149-154. 

 
Анотація   

У статті розглянуто умови виникнення ринку криптовалют, що пояс-
нюють причини створення та використання альтернативи традицій-
ним системам розрахунків.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98081  
 

Дата реєстрації авторського права  12.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Данік Наталія Вадимівна, Тихонова Тетяна Русланівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Наукова стаття "Синергія розвитку банківської системи та індустрі-
алізації економіки України: очікування та реалії"  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Данік Н. В., Тихонова Т. Р. Синергія розвитку бан-
ківської системи та індустріалізації економіки України: очікування та 
реальність // Глобальні та національні проблеми економіки. - 2017. - 
Випуск 20. - С. 807-810. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98082  
 
Дата реєстрації авторського права  12.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Швець Юлія Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Податкова сис-
тема: методичні рекомендації до самостійної роботи для здобувачів 
ступеня вищої освіти бакалавра спеціальності "Фінанси, банківська 
справа та страхування" освітньо-професійної програми "Фінанси і 
кредит"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98083  
 
Дата реєстрації авторського права  12.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Терзієв Венелин Кръcтев (Venelin Terziev)  
 
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 "Наука как инструмент социального развития (Science as a 
tool for social development)"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98084  
 

Дата реєстрації авторського права  12.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Голинська Олеся Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Стаття "Гендерно-орієнтоване бюджетування як критеріальна осно-
ва ефективності бюджетних програм"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Стаття розкриває науковий погляд автора на гендерно-орієнтоване 
бюджетування не лише як складову публічних фінансів, а й самостій-
ну категорію методологічного забезпечення системи формування та 
виконання бюджетів субсидіального рівня.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98085  
 

Дата реєстрації авторського права  12.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Балджи Марина Дмитрівна, Однолько 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Практикум з ди-
сципліни "Торговельне підприємництво" для студентів першого року 
навчання магістерського рівня спеціальності 076 "Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність" ОПП "Економіка, планування та 
управління бізнесом" другого рівня вищої освіти всіх форм навчання"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98086  
 

Дата реєстрації авторського права  12.06.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Литвиненко Євген Миколайович, Мерлак Олена Валентинівна, Лав-
рененко Софія 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 "Reestr"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма є комп'ютерним додатком, який дозволяє виконувати фор-
мування потоків та груп вступників для участі у творчому конкурсі 
при вступі до вишів на підставі файлів з результатами попередньої ре-
єстрації. Також програма дозволяє здійснити перевірку даних та до-
кументів вступників.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98087  
 

Дата реєстрації авторського права  12.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Стадник Володимир Юрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка творів ужиткового мистецтва "Дерев'яні карти світу "Wood 
Goods" ("Wood Goods")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка творів ужиткового мистецтва - настінні карти світу, основною 
функцією яких є декор інтер'єру. За формою карти є площинними, ви-
готовлені з дерева, що впливає на вигляд і на форму карт в цілому. 
Можуть бути як багатошаровими, так і одношаровими картами світу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98088  
 

Дата реєстрації авторського права  12.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Мусієнко Володимир 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 "IoT платформа Агроконтроль для ефектив-
ного та прибуткового землеробства" ("Агроконтроль")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

IoT платформа "Агроконтроль" - ефективне та прибуткове землероб-
ство за допомогою високих технологій. Знаходимо додаткові можли-
вості для підвищення врожайності і прибутку в цілому. Платформа 
дозволяє автоматизувати виробничі процеси в сільському господарст-
ві, максимально виключає людський фактор, допомагає виявляти 
факти крадіжок ПММ, готової продукції, ЗЗР та ін.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98089  
 

Дата реєстрації авторського права  12.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Мусієнко Володимир Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір практичного характеру "IoT платфор-
ма Агроконтроль для ефективного та прибуткового землеробства" 
("Агроконтроль")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

IoT платформа "Агроконтроль" - ефективне та прибуткове землероб-
ство за допомогою високих технологій. Знаходимо додаткові можли-
вості для підвищення врожайності і прибутку в цілому. Платформа 
дозволяє автоматизувати виробничі процеси в сільському господарст-
ві, максимально виключає людський фактор, допомагає виявляти 
факти крадіжок ПММ, готової продукції, ЗЗР та ін. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98090  
 
Дата реєстрації авторського права  12.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Танцюра Ігор Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка графічних зображень "Smile Optica"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка графічних зображень являє собою зображення словосполучен-
ня "Smile Optica" у кількості чотирьох зображень, 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  98091  
 

Дата реєстрації авторського права  12.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Танцюра Ігор Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка графічних зображень "HILENS"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка графічних зображень являє собою зображення слова "HILENS" 
у кількості трьох зображень, створене автором і призначене для вико-
ристання 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  98092  
 

Дата реєстрації авторського права  12.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Танцюра Ігор Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка графічних зображень "COVIS"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка графічних зображень являє собою зображення слова "COVIS" 
у кількості двох зображень, створене автором і призначене для вико-
ристання 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  98093  
 

Дата реєстрації авторського права  15.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Данік Наталія Вадимівна, Тихонова Тетяна Русланівна, Деркач Мар-
гарита Анатоліївна  

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

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

твору (творів)  Наукова стаття "Реформування банківської системи України: про-
блеми та перспективи"  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Данік Н. В., Тихонова Т. Р., Деркач М. А. Реформува-
ння банківської системи України: проблеми та перспективи // Еконо-
міка та суспільство. - 2018. - Випуск 19. - С. 981-986. 

 
Анотація   

Стаття присвячена основним віхам реформування банківської систе-
ми України в новітній історії її функціонування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98094  
 

Дата реєстрації авторського права  15.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Михальченко Еліна Павлівна  
 
Повне ім'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 "Beauty Clan"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір образотворчого мистецтва "Beauty Clan" виражений написом 
"Beauty clan. Your perfection is our inspiration" та графічним елемен-
том, що представлений листочком, який нагадує око. Замість рогівки 
ока зображення представлене буквами "В" та "С", які описують одна 
одну. Зазначені букви є абревіатурою до словосполучення "Beauty 
clan".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98095  
 

Дата реєстрації авторського права  15.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Гавриш Наталія Василівна, Канішевська Любов Вікторівна, Піроже-
нко Тамара Олександрівна, Рейпольська Ольга Дмитрівна, Сисоєва 
Світлана Олександрівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Національна академія педагогічних 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 наукового характеру "Концепція осві-
ти дітей раннього та дошкільного віку"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Мета твору - забезпечення системних змін в освіті дітей раннього та 
дошкільного віку, управлінні системою дошкільної освіти на різних її  
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рівнях задля формування стратегічного ресурсу країни - якісного 
людського капіталу. Обґрунтовано її актуальність і доцільність, наве-
дено чітко вибудувану її структуру та охарактеризовано п'ять розді-
лів, список використаної літератури.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98096  
 
Дата реєстрації авторського права  15.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Драч Іван Федорович, Мельник Віра Никифорівна, Маслобойщиков 
Сергій Володимирович  

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

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

твору (творів)  Сценарій чотирисерійного серіалу "ВАРСАВА"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98097  
 

Дата реєстрації авторського права  15.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Драч Іван Федорович, Мельник Віра Никифорівна, Маслобойщиков 
Сергій Володимирович  

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

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

твору (творів)  Сценарій повнометражного фільму "ВАРСАВА"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98098  
 
Дата реєстрації авторського права  15.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Лесюк Ганна 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)  Літературно-письмовий твір "Философская притча "VDBY"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98099  
 

Дата реєстрації авторського права  15.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Ласма Арно (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Методика вив-
чення англійської мови "Фітнес для мозку"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Посібник з авторською методикою вивчення англійської мови особа-
ми будь-якого віку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98100  
 

Дата реєстрації авторського права  15.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Левченко Григорій Семенович, Сулаєва Наталія Вікторівна, Вовчен-
ко Сергій Володимирович, Глушкова Світлана Іванівна, Гринь Юлія 
Миколаївна, Дем'янко Наталія Юріївна, Ірклієнко Вікторія Степані-
вна, Лобач Олена Олександрівна, Павленко Наталія Олександрівна, 
Ремезова Наталія Миколаївна, Яковлев Володимир Петрович  

 
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  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Кафедра музики Полтавського національного педагогі-
чного університету імені В. Г. Короленка: ретроспективний аналіз"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У монографії висвітлено результати ретроспективного аналізу стано-
влення кафедри музики Полтавського національного педагогічного 
університету імені В. Г. Короленка; схарактеризовано напрями її по-
ліаспектної діяльності (наукової, навчальної, методичної тощо); уза-
гальнено науково-творчі здобутки викладачів кафедри та їх вихова-
нців.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98101  
 

Дата реєстрації авторського права  15.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Макаренко Інна Олександрівна, Смоленніков Денис Олегович, Васи-
льєва Тетяна Анатоліївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Сумський державний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Методика дослідження казуального впливу транспа-
рентності звітності державних компаній на їх фінансову ефектив-
ність"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методика дослідження казуального впливу транспарентності звітнос-
ті державних компаній на їх фінансову ефективність базується на ви-
користанні рангових коефіцієнтів кореляції Фехнера і Спірмена та те-
сту Грейнджера на причинність і дозволяє виявити явні/неявні взає-
мозв'язки між механізмом КСЕВ, прозорістю та ефективністю ком-
паній державного сектору економіки в абсолютному і відносному 
вимірах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98102  
 

Дата реєстрації авторського права  15.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Смоленніков Денис Олегович, Макаренко Інна Олександрівна, Кос-
тюченко Надія 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 "Система оцінювання ефектів на регіональному та 
національному рівнях від впровадження механізму корпоративної со-
ціально-екологічної відповідальності"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Система оцінювання ефектів на регіональному та національному рів-
нях від впровадження механізму корпоративної соціально-екологічної 
відповідальності дозволяє систематизувати економічні, соціальні та 
екологічні ефекти, які виникають внаслідок соціально та екологічно 
відповідальної діяльності підприємств, взаємодії їх зі стейкхолдерами, 
стимулювання внутрішніх та зовнішніх стейкхолдерів до діяльності 
на принципах КСЕВ та відповідного інституційного забезпечення цьо-
го процесу в контексті досягнення Цілей сталого розвитку.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98103  
 
Дата реєстрації авторського права  15.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Слободянюк Тетяна Борисівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Навчальний комплекс з вивчення курсу "Психологія 
і педагогіка вищої школи" Програма та технологія проведення на-
вчальних занять для підготовки магістрів і аспірантів"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчальна дисципліна передбачає дати теоретичні знання, сформува-
ти відповідні уміння та навички, навчити вести діалог, впливати на 
людей, розуміти їхні наміри, бажання і цілі, емоції та почуття. Зміст 
програми орієнтує студентів на засвоєння психолого-педагогічних 
знань, на вироблення умінь, навичок і бажання самостійно навчатися, 
засвоювати нову інформацію, використовувати набуті знання в прак-
тичній діяльності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98104  
 

Дата реєстрації авторського права  15.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Захаркіна Людмила Сергіївна, Сигида Любов Олексіївна, Сагер Лю-
дмила Юріївна  

 
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 оцінювання привабливості те-
риторій у контексті забезпечення національної економічної безпеки"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропоновано методичний підхід до вимірювання привабливості те-
риторій як основи забезпечення їх національної економічної безпеки, 
який передбачає проведення оцінювання економічної та маркетинго-
вої привабливості територій, їх позиціонування на матриці та розроб-
лення відповідних стратегій управлінських рішень.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98105  
 

Дата реєстрації авторського права  15.06.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Слободянюк Тетяна Борисівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Навчально-методичний комплекс забезпечення на-
вчальної дисципліни "Методика викладання образотворчого мистецтва"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчальна дисципліна передбачає дати теоретичні знання, сформува-
ти відповідні уміння та навички. Зміст програми орієнтує студентів на 
оволодіння сучасними методами організації образотворчої діяльності 
у поєднанні професійної підготовки, методичних основ навчальної ді-
яльності, вдосконалення професіоналізму й підвищення педагогічної 
майстерності, використовувати набуті знання в практичній діяльності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98106  
 

Дата реєстрації авторського права  15.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Данильченко Руслан Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір, створений для сценічного показу  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  П'єса "В Амстердаме можно все"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Дуже смішна історія про те, як кримінальний авторитет в п'яному 
угарі потрапляє в Амстердам в самий розпал Гей-параду. Намагаю-
чись припинити те, що там відбувається, громлячи все навколо, він 
потрапляє в поліцію в одну камеру з учасниками параду.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98107  
 

Дата реєстрації авторського права  15.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Островерх Вадим Вікторович, Павлов Дмитро Вікторович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Теплостійке каталітичне покриття "Protekt+" повер-
хні камери згоряння поршнів двигуна"  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Досліджено теоретичні та практичні аспекти удосконалення техніко-
економічних та екологічних показників двигунів внутрішнього зго-
рання комплекту "Моторист+". Досліджено вплив покриття 
"Protekt+" поверхні камери згорання поршня на безперебійну роботу 
техніки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98108  
 

Дата реєстрації авторського права  15.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Пищик Дмитро Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Гра "Egyptian Treasure"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма призначена для проведення цікавого дозвілля.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98109  
 

Дата реєстрації авторського права  15.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Орлов Олівер Олексійович, Рясних Євгенія 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 "Науково-мето-
дичні рекомендації щодо оцінки впровадження нової техніки та її 
впливу на економіку підприємства"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

За умов багатономенклатурного виробництва розрахунки ефективно-
сті нової техніки за період життєвого циклу неможливі. Пропонується 
показник: чиста приведена економія ЧПЕ, який являє собою різницю 
між грошовим потоком та інвестиціями, помноженими на коефіцієнт, 
що відображає альтернативні вкладення капіталу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98110  
 

Дата реєстрації авторського права  15.06.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Деордіца Таяна Юріївна, Білевич Світлана Вікторівна, Вороніна Ма-
рина Вікторівна, Гладушина Раїса 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 науково-практичного характеру "Кла-
сифікація ергономічних вад і недоліків в академічних мультимедійних 
презентаціях" ("Класифікація ергономічних вад і недоліків в АМП")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Побудована класифікація слугує дидактичним засобом для виконання 
корегувального контролю та самоконтролю ергономічної якості ака-
демічних мультимедійних презентацій (АМП). Типові вади й недоліки 
в АМП трактуються як прояви порушень специфічних принципів ер-
гономічного проєктування мультимедійних систем (ДСТУ EN ISO 
14915-1:2009).  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98111  
 

Дата реєстрації авторського права  15.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Чех Наталія Олександрівна, Ващенко 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Корупція в біз-
несі: корупційна поведінка у внутрішньобізнесовому середовищі"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Корупція у державному секторі породжує корупцію у приватному біз-
нес-середовищі, що робить розуміння особливості корупційних ризи-
ків у бізнесі, їх факторів та контрзаходів особливо важливими. Метою 
даної статті є дослідження основних аспектів корупційних проявів у 
різних сферах бізнесу, їх правильне тлумачення та попередження ко-
рупційних ризиків.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98112  
 

Дата реєстрації авторського права  15.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Ващенко Олександр Миколайович, Чех Наталія Олександрівна, Тес-
ленко Роман Юрійович  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Антикорупційна 
програма юридичної особи: поняття, зміст та дискусійні питання"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В статті досліджено природу антикорупційної програми юридичної 
особи, її нормативне забезпечення та процес впровадження. Детально 
проаналізовано зміст антикорупційної програми, виявлено дискусійні 
питання, які потребують додаткового розгляду та вирішення. Розроб-
лено позиції щодо вдосконалення самої антикорупційної програми та 
її процесу прийняття та реалізації.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98113  
 
Дата реєстрації авторського права  15.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Чех Наталія Олександрівна, Вершиніна Дарина Миколаївна, Луб Ан-
дрій 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 "THE MAIN 
RISKS OF ECONOMIC SECURITY OF THE CONSTRUCTION 
INDUSTRY ENTERPRISES, THEIR IDENTIFICATION AND MANA-
GEMENT"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Фактор невизначеності відіграє суттєвий вплив на діяльність будіве-
льних підприємств, що обумовлює актуальність завдання підвищення 
ефективності управління ризиками на всіх стадіях життєвого циклу 
будівельної продукції. Предметом дослідження є особливості діяльно-
сті будівельних підприємств та їх економічна безпека.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98114  
 
Дата реєстрації авторського права  15.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Чех Наталія Олександрівна, Конопліна Олена Олександрівна, Шах-
вердян Давид Сейранович  

 
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 "Забезпечення 
інформаційної безпеки бухгалтерського обліку підприємства"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В статті проаналізовано теоретичні основи інформаційної безпеки бу-
хгалтерського обліку підприємства. Проаналізовано основні види що-
до заходів підвищення рівня інформаційної безпеки та забезпечення 
захисту бухгалтерської інформації.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98115  
 

Дата реєстрації авторського права  15.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Пустовгар Олег 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)  Історико-краєзнавчий твір "Герої Крут і Полтавщина"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

До книги увійшли оповіді про 12 учасників бою під Крутами, чиє жит-
тя було пов'язане з Полтавським краєм.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98116  
 

Дата реєстрації авторського права  15.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Загреба Анастасія Ігорівна, Крижановський Віталій Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Опис з ілюстрацією "Айдентика для санаторію "Гопри"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98117  
 
Дата реєстрації авторського права  15.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Сидоренко Валерія Вадимівна, Крижановський Віталій Миколайович  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір, літературний письмовий твір, ілюстрація, фотогра-
фічний твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Збірка дизайн-проектів з розробки товарного знаку, 
оформлення музичного компакт-диску та розробки айдентики тери-
торії"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

До представленої збірки робіт входять три дизайн-проекти. Перший - 
розробка товарного знаку для дитячого шоколаду "Choco Tube". Дру-
гий дизайн-проект - комплексне оформлення музичного компакт-
диску для гурту The Hardkiss з альбомом "Залізна ластівка". Третій 
дизайн-проект - символ синтез-образу: айдентика території міста Зан-
зібар.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98118  
 
Дата реєстрації авторського права  15.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Бугайов Віталій Вадимович, Крижановський Віталій Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір, літературний письмовий твір, ілюстрація, фотогра-
фічний твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Складений твір "Збірка дизайн-проектів з розробки авторського 
книжного знаку, айдентики території та оформлення компакт-диску"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розробка авторського книжного знаку для Симона Васильовича Пет-
люри. Екслібрис розроблено із використанням українських атрибутів 
з натяком на печатку. Наступний дизайн-проект - комплексне оформ-
лення музичного компакт-диску для гурту GINGER SNAP5 та їх аль-
бому під назвою "Snapped by you". Завершальний дизайн-проект - ай-
дентика міста Монтевідео. У даній роботі наведено знак міста, який 
демонтрує яскраву карнавальну маску та два текстові блоки з декора-
тивними ромбами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98119  
 
Дата реєстрації авторського права  15.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Нагаївська Дар'я Юріївна, Ачкасова Світлана Анатоліївна, Койнаш 
Марина Іванівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Підвищення професійної компетентності фахівців 
при формуванні ризик-орієнтованої системи накопичувального пен-
сійного забезпечення"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Метою курсу "Ризик-орієнтована система накопичувального пенсій-
ного забезпечення" є поглиблення знань з впровадження системи на-
копичувального пенсійного забезпечення і формування навичок 
управління ризиками, а курсу "Функції внутрішнього контролю фі-
нансової установи у системі загальнообов'язкового накопичувального 
пенсійного забезпечення" - поглиблення знань і формування навичок 
для ефективної роботи на 2-му рівні пенсійної системи.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98120  
 

Дата реєстрації авторського права  15.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Біднягін Володимир Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка графічних зображень з включенням словосполучення "АДВО-
КАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ БІДНЯГІН І ПАРТНЕРИ"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір являє собою збірку із чотирьох, виконаних у стилі гравюри плос-
кого друку, частково повторюваних графічних емблематичних зобра-
жень, в основі яких малюнок голів двох левів - більшого і меншого, 
які обрамляє, частково подовжуючись у вигляді чотирьох елементів 
українського національного орнаменту, незамкнена кільцева смуга, 
на якій в одному із двох варіантів зображень - що у чорному кольорі, і 
на одному із двох - що у золотавому, накреслене словосполучення 
"АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ БІДНЯГІН І ПАРТНЕРИ".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98121  
 

Дата реєстрації авторського права  15.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Литвиненко Ярослав Володимирович, Лупенко Сергій Анатолійович, 
Триснюк Василь Миколайович, Зозуля Андрій 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 "Статистична обробка векторного ритмокар-
діосигналу" ("ST_C")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма призначена для статистичного опрацювання 
компонент векторного ритмокардіосигналу, зокрема визначення ма-
тематичного сподівання, дисперсії, автокореляційної функції та взає-
мної кореляційної функції.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98122  
 

Дата реєстрації авторського права  15.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Борисов Андрій Юрійович  
 
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)  Повість "Горячая виноградная любовь"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Це історія про те, як мамин синочок закохався в заміжню жінку, яка 
до того ж старша за нього.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98123  
 

Дата реєстрації авторського права  15.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Дєвін Олег Олегович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Bastards' song"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98124  
 
Дата реєстрації авторського права  15.06.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Дєвін Олег Олегович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Moonshine blues"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98125  
 
Дата реєстрації авторського права  15.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Миргородська Надія Валеріївна, Шмакова Вікторія Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Опис з ілюстраціями "Текстури, інспіровані трьома матеріями нашо-
го світу"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Створення текстур та фактур за допомогою підручних матеріалів, а 
саме: пір'я, ганчір'я, різних прогумованих матеріалів, елементів меб-
лів, вторсировини і рідких фарб, на основі трьох матерій нашого світу. 
Органічна матерія - це дерева, квіти, форми та властивості тваринно-
го світу. Неорганічна - це метал і цеглини. Фізичні явища в природі - 
шторм, вітер та гроза. В роботі використані різні аспекти нашого світу 
та на основі них зроблені текстури. Використання фактур, що розроб-
лено, можливе в інтер'єрі та аксесуарах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98126  
 
Дата реєстрації авторського права  16.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Чабан Василь Йосипович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Сила Лоренца електричного поля"  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Адаптовано електростатичний закон Купона на рухомі заряди у все-
можливому діапазоні швидкості у фізичних просторі і часі. Ураховано 
скінченну швидкості розповсюдження електричного поля. Показано, 
що адаптований закон Купона поглинає силу Лоренца магнітного поля 
як релятивістський ефект у електричному полі. Просимульовано ди-
наміку руху на релятивістських швидкостях електрона в електрично-
му полі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98127  
 
Дата реєстрації авторського права  16.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Курінний Богдан Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір "djimBA"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Представлена система копіювання та вставки даних за допомоги кно-
пки, що розташована у текстовому полі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98128  
 
Дата реєстрації авторського права  16.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Воробйов Сергій Валерійович, Савченко Сергій 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 "Цифрова система ефективних рішень "Ко-
мфортна громада" з регіональними підсистемами для ОТГ" ("Веб-си-
стема "Комфортна громада")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма є інноваційним програмним продуктом, що 
забезпечує функціонування механізму цифрової взаємодії громадян, 
органів місцевого самоврядування та уповноважених органів держав-
ної влади.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98129  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Кравцова Ірина Вадимівна, Стахова Лариса 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)  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру "Ди-
тина хоче розмовляти". Методика формування фразового мовлення в 
дітей, які не розмовляють"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Суть даної методики полягає у формуванні та розвитку фразового мо-
влення на основі формування звукоскладової структури слів, усклад-
нення якої відбувається поетапно.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98130  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Курапова Ірина Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Графічне зображення "Знак для товарів і послуг "Inari"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Зібраний образ, який уособлює в собі м'якість і силу. Символ кола як 
цілісності розвитку, елементи (верхній і нижній) - символ дуалізму, 
єдності і боротьби протилежностей.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98131  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Яценко Андрій Юрійович (Diezel Green Grey), Артемчук Олексій 
Олегович  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Концепція Rock Hotel"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Опис торгівельно-розважальних послуг, які дають можливість безпе-
чно працювати в стандартних умовах та під час карантинних, епіде-
міологічних, пандемічних заходів у державі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98132  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Ларін Віталій Юрійович, Ларіна Катерина Юріївна, Чичикало Ніна 
Іванівна, Розорінов Георгій 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 "Проектирование 
систем компьютерного зрения с помощью виртуальных инструментов 
пакета прикладных программ LabVIEW"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В творі розглянуто інтерфейси для передавання даних в системах 
комп'ютерного бачення, увагу приділено алгоритму дії та технічній 
реалізації протоколу 1-Wire.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98133  
 
Дата реєстрації авторського права  16.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Ларін Віталій Юрійович, Ларіна Катерина Юріївна, Чичикало Ніна 
Іванівна, Розорінов Георгій 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 "LabVIEW: тео-
рия, практика, структурные элементы программирования, примеры 
реализации"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Представлено короткий опис екранного інтерфейсу та вбудованих ві-
ртуальних інструментів програмного середовища LabVIEW.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98134  
 
Дата реєстрації авторського права  16.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Пуларія Андрій Луарсабович, Безовська Лідія Петрівна, Донєв Олек-
сандр Анатолійович, Пономаренко Леонід Васильович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Дніпровський національний університет залізничного транспорту 
імені академіка В. Лазаряна 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний твір "Методика застосування лазерних приладів для 
визначення рівня пошкоджень елементів конструкцій"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма і методика із застосуванням лазерних приладів є складовою 
частиною проведення контролю технічного стану рухомого складу за-
лізниць та поширюється на цей рухомий склад у разі виникнення по-
треби визначення рівня його пошкоджень.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98135  
 
Дата реєстрації авторського права  16.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Шмиголь Надія 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 "Управління доходами підприємств харчової промисло-
вості"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Шмиголь Н. М. Управління доходами підприємств 

харчової промисловості / Н. М. Шмиголь. - Запоріжжя : Запорізький 
національний університет. - 2011. - 304 с. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98136  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Красностанова Наталія Едуардівна, Горголюк Яна 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 "Особливості ціноутворення в сучасних умовах"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Узагальнено та теоретично обґрунтовано методологічні підходи 
щодо впливу держави на процеси ціноутворення в сучасних ринко-
вих умовах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98137  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Скорина Тарас Миколайович, Коротун Сергій Ігорович, Коротун 
Ольга Петрівна, Конарівська Оксана 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)  Монографія "Міжнародна конкурентоспроможність готельних під-
приємств на ринку України"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98138  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Балджи Марина Дмитрівна, Допіра Ірина Анатоліївна, Однолько Ві-
кторія 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 "Економіка та організація торгівлі"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Посібник розроблено за вимогами кредитно-трансферної системи ор-
ганізації навчального процесу у вищих навчальних закладах, рекоме-
ндованої Європейською кредитно-трансферною системою.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98139  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Лахижа Микола Іванович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Книга "Модернізація публічної адміністрації: теоретичні та практич-
ні аспекти"  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Лахижа М. І. Модернізація публічної адміністрації: 
теоретичні та практичні аспекти. - Полтава : РВВ ПУСКУ. - 2009. - 289 с. 

 
Анотація   

У монографії з'ясовуються глобалізаційні та цивілізаційні витоки мо-
дернізації публічної адміністрації у посткомуністичних державах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98140  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Лахижа Микола Іванович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Книга "Система управління якістю в органах влади (вітчизняний та 
зарубіжний досвід)"  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Лахижа М. І. Система управління якістю в органах 
влади (вітчизняний та зарубіжний досвід). - Полтава : РВВ ПУСКУ. - 
2008. - 131 с. 

 
Анотація   

У монографії проаналізовано суть системи управління якістю як важ-
ливого інструмента модернізації публічної адміністрації та особливос-
ті її впровадження в органах влади.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98141  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Лахижа Микола Іванович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Книга "Модернізація публічної адміністрації: досвід Республіки 
Польща"  
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Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Лахижа М. І. Модернізація публічної адміністрації: 
досвід Республіки Польща. - Полтава : ПолтНТУ. - 2012. - 242 с. 

 
Анотація   

У монографії з'ясовуються цивілізаційні витоки трансформаційних 
процесів та теоретичні основи модернізації публічної адміністрації.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98142  
 
Дата реєстрації авторського права  16.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Єгоричева Світлана Борисівна, Лахижа Микола Іванович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Книга "Публічно-приватне партнерство в посткомуністичних кра-
їнах"  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Єгоричева С. Б., Лахижа М. І. Публічно-приватне 
партнерство в посткомуністичних країнах: монографія. - Київ : ІПК 
ДСЗУ. - 2020. - 304 с. 

 
Анотація   

Монографія присвячена виявленню специфіки розвитку публічно-
приватного партнерства (ППП) у посткомуністичних країнах та фор-
муванню об'єктивної оцінки його значення для вирішення існуючих 
проблем.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98143  
 
Дата реєстрації авторського права  16.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Лахижа Микола Іванович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Книга "Модернізація публічної адміністрації: досвід Республіки Бол-
гарія"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Модернізація публічної адміністрації: досвід Республіки 

Болгарія : монографія / М. І. Лахижа. - Полтава : ПолтНТУ. - 2014. - 208 с. 
 
Анотація   

У монографії розкрито риси посткомуністичної модернізації та її осо-
бливості у Болгарії.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98144  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Азарова Анжеліка Олексіївна, Погребняк Олена Володимирівна, 
Азарова Лариса Євстахіївна, Пазюк Олександр Сергійович, Ляхович 
Людмила Миколаївна  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автентифікація користувача на основі кла-
віатурного почерку в режимі реального часу"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В даній роботі удосконалено метод і алгоритм для автентифікації ко-
ристувачів на основі клавіатурного почерку в режимі реального часу 
та на їх основі розроблено відповідний програмний продукт. Викорис-
тання розробленого програмного продукту дає змогу контролювати 
розмежування доступу до інформації з обмеженим доступом.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98145  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Доценко 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 "Інструментальні засоби автоматизації побудови органі-
заційних структур"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У монографії розглянуто програмно-апаратні засоби автоматизації 
побудови організаційних структур. Використання розроблених засобів 
дозволить автоматизувати процес формування команд проектів та 
програм при визначених обмеженнях в мультипроектному середовищі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98146  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Нікішина Лілія Сергіївна, Сорохан Галина Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір ужиткового мистецтва "Комплект подарункового пакування 
"INDIANS"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комплект "INDIANS" використовується для подарункового пакуван-
ня аромопаличок. Даний дизайн-проект включає в себе назву, логотип 
та комплект оригінальної упаковки. Основна тематика - індіанський 
орнамент. Використовувати комплект можна як подарунково-
сувенірну продукцію. Упаковка виконує своє основне призначення - 
захист товару.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98147  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Крижановська Юлія Романівна, Сорохан Галина Олександрівна  
 
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 "Комплект подарункового пакування 
для чашки-хамелеон "Тропік Тайм"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пакування спроєктовано для чашки, яка при нагріванні змінює колір. 
Комплект складається із однієї коробки та пакета. Пакування розроб-
лено із використанням стилістичних елементів тропічних джунглів. 
Назва для торгової марки підкреслює вибрану стилістику та особли-
вість чашки - "Тропік Тайм".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98148  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Мельничук Ганна Сергіївна, Мамалига Вікторія Олегівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Стаття "Цифровізація економіки: можливості та загрози для ефекти-
вного функціонування підприємств"  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Мельничук Г. С., Мамалига В. О. Цифровізація еко-
номіки: можливості та загрози для ефективного функціонування під 
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                                                              приємств // Приазовський економічний вісник. - 2020. - Випуск 2 (19). - 
С. 125-130. 

 
Анотація   

В статті окреслено вплив цифрової економіки на діяльність підпри-
ємств та систему управління.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98149  
 
Дата реєстрації авторського права  16.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Коршенко Вадим Анатолійович, Ницюк Сергій Павлович, Пашнєв 
Дмитро Валентинович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Харківський національний університет внутрішніх справ 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Лізинг житла для поліцейських"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Функціонал програми надає можливість заповнення електронної за-
яви щодо придбання житла в пільговий лізинг для поліцейських, роз-
гляду заяв відповідальними, видачі рішення про можливість надання 
житла в лізинг, визначення необхідних для придбання житла коштів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98150  
 
Дата реєстрації авторського права  16.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Птащенко Артем 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 "Оригінальна формула зубів"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98151  
 
Дата реєстрації авторського права  16.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Птащенко Артем Олександрович  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка графічних зображень "Зображення логотипу "Атакуючий  
сокіл"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98152  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Кашуба Віталій Олександрович, Шинкарук Оксана Анатоліївна, Ри-
чок Тетяна Миколаївна, Литвиненко Юрій Вікторович, Носова Ната-
лія Леонідівна, Бондарь Олена Михайлівна, Хабінець Тамара Олекса-
ндрівна  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Технологія корекції функціональних порушень опо-
рно-рухового апарату школярів з порушенням слуху засобами фізич-
ного виховання"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблено та описано технологію корекції порушень постави слабко-
чуючих молодших школярів з урахуванням принципів адаптивного 
фізичного виховання та використанням методичних підходів біомеха-
нічної корекції порушень постави дітей.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98153  
 
Дата реєстрації авторського права  16.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Курило Олена Валеріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, літературний письмовий твір, скла-
дений твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва з описом "Збірник геральди-
чних композицій оберегів від Альони Курилової"  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірник є сукупністю зображень оберегів, з описом до кожного з них.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98154  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Гібелінда Ольга Валентинівна, Смоляр Олексій Олексійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Сценарій пілотної серії серіалу "Елвіс"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Стрічка пов'язана з розслідуванням злочинів серійного вбивці.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98155  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Бондарчук Сергій Васильович, Галаган Віктор Іванович, Полішко 
Сергій 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 "Макет автоматизованого інформаційно-
аналітичного робочого місця керівного складу за напрямком управління 
нерухомим військовим майном Збройних Сил України" ("Майно-Н")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма це прототип інструменту з підтримки процесів прийняття 
рішень в управлінні нерухомим військовим майном Збройних Сил 
України з використанням сучасних інформаційних технологій.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98156  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Каптєлов Петро Петрович  
 
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 "Веб-сайт ua-plastic.com.ua"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма, яка відтворює онлайн інтернет-магазин в мережі Інтернет з 
широким функціоналом: зручне меню, що випадає для навігації по 
розділах; розумний пошук з картинками, який дозволяє шукати това-
ри по артикулу, коду або назві товару.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98157  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Маркова Маріанна Владиславівна, Алієва Тетяна Асифівна, Мухаро-
вська Інна Романівна, Марков Артур Рубенович  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "АЛГОРИТМ ПСИХОЛОГІЧНОГО ІНТЕРВ'ЮВАННЯ 
З ВИЗНАЧЕННЯ СТРЕСОВОГО ТИСКУ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ 
COVID-19"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Всі говорять, що пандемія COVID-19 стала для всіх складним викли-
ком, який випробовує нас на міцність та стресостійкість. А чи наспра-
вді це так? Ми розуміємо, що сьогодні Ви можете бути втомлені від 
шаленого потоку інформації, і постає логічне запитання "навіщо про-
ходити чергове опитування?". Ваші відповіді важливі для нас, щоб 
розуміти як ми - психологи та психотерапевти, можемо ефективно до-
помагати.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98158  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Маркова Маріанна Владиславівна, Марков Артур Рубенович, Алієва 
Тетяна Асифівна  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "ТЕСТ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ РОЗЛАДІВ, ПОВ'ЯЗА-
НИХ З ЗАХОПЛЕННЯМ НОВИНАМИ, АСОЦІЙОВАНИХ З ПАН-
ДЕМІЄЮ COVID-19, COVID-19-UDIT (версія "самозвіт")"  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Створено психодіагностичний інструмент, який дозволяє кількісно 
виміряти захоплення новинами, пов'язаними з пандемією COVID-19, 
а саме: ступінь залученості до пошуку і читання таких новин. Даний 
психодіагностичний інструмент дозволяє в єдиному вимірювальному 
масштабі оцінити тяжкість розладів, пов'язаних з переглядом телепе-
редач та використанням Інтернету з метою пошуку новин, пов'язаних 
з пандемією COVID-19.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98159  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Маркова Маріанна Владиславівна, Луньов Віталій Євгенович, Чела-
хова Анастасія Степанівна, Абдряхімов Георгій Ростиславович  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "ТЕСТ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ РОЗЛАДІВ, ПОВ'ЯЗА-
НИХ З ЗАХОПЛЕНІСТЮ ЕКСТРЕМАЛЬНОЮ РУХОВОЮ АКТИ-
ВНІСТЮ EXTRIM-UDIT (версія "самозвіт") ДЛЯ НЕ ПРОФЕСІО-
НАЛІВ"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Представлено результати розробки та апробації психодіагностичного 
інструменту, спрямованого на визначення екстрим-аддикції у осіб, що 
не займаються спортом професійно. Ключовою проблемою досліджен-
ня виступає екстремальна рухова активність з ознаками аддиктивної 
поведінки. Цільова група дослідження та використання Тесту для ви-
явлення розладів, пов'язаних з захопленістю екстремальною руховою 
активністю EXTRIM-UDIT (ВЕРСІЯ "самозвіт"), - непрофесійні 
спортсмени.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98160  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Ткаченко Олександр Іванович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Координатна прив'язка за єдиним косміч-
ним знімком"  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма призначена для обчислення координат точко-
вих наземних об'єктів у базисі, пов'язаному з Землею, за зареєстрова-
ними координатами зображень згаданих об'єктів на єдиному знімку, 
виконаному знімальною камерою космічного апарата з орбіти. Про-
грама оформлена у вигляді підпрограми на мові Фортран 90.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98161  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Вовк Мая Іванівна, Куцяк Олександр Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Діагностика дефіциту загальних рухів кінці-
вок, тонкої моторики кисті, форми ходи за методикою кількісного 
оцінювання дефіциту рухових функцій у пацієнтів після інсульту 
"MovementTestStroke 1.0 (PC)" ("MovementTestStroke 1.0 (PC)")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерну програму призначено для визначення ступеня порушень 
рухових функцій та ефективності їх відновлення у пацієнтів після ін-
сульту внаслідок реабілітаційних заходів за розробленою методикою 
кількісного оцінювання їх дефіциту. Програма може бути застосована 
для оцінювання рухових функцій не лише після інсульту, але й пухлин 
головного мозку, черепно-мозкових травм, у разі травм кінцівок тощо.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98162  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Дмитрієва Оксана 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 "Оцінка інноваційного розвит-
ку транспортної інфраструктури"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Роботу присвячено розробці моделі оцінювання інноваційного розви-
тку національної транспортної інфраструктури в глобалізаційних  
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умовах. Встановлено, що інноваційна активність є кількісно-якісною 
характеристикою інноваційної діяльності, яка виражає ступінь реалі-
зації інноваційного потенціалу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98163  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Бочарова Надія Аваківна, Федотова Ірина Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

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

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Використання КСВ для під-
вищення екологічної безпеки підприємства"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В сучасних умовах функціонування підприємств вкрай важливим є 
зважання на оточуюче середовище. Вплив автотранспортних підпри-
ємств на зовнішнє середовище має негативний характер. У цих умо-
вах постає питання впровадження екологічних заходів у діяльність 
підприємства, що мають знизити шкідливі викиди транспорту, забру-
днення водних об'єктів, що розташовані біля АТП, зменшення вико-
ристання електроенергії та інших ресурсів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98164  
 
Дата реєстрації авторського права  16.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Дмитрієва Оксана 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 "Оцінка інноваційного розвит-
ку транспортної інфраструктури"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Роботу присвячено розробці моделі оцінювання інноваційного розви-
тку національної транспортної інфраструктури в глобалізаційних 
умовах. Встановлено, що інноваційна активність є кількісно-якісною 
характеристикою інноваційної діяльності, яка виражає ступінь реалі-
зації інноваційного потенціалу.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98165  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Олексюк Оксана 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)  Наукові тези "Роль психолога закладу освіти в забезпеченні психоло-
гічної безпеки суб'єктів освітнього процесу в умовах Нової українсь-
кої школи"  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Олексюк О. Є. Роль психолога закладу освіти в за-
безпеченні психологічної безпеки суб'єктів освітнього процесу в умо-
вах Нової української школи // Методичний вісник кафедри початко-
вої освіти. - 2019. - Вип. 10. - С. 139-144.  

 
Анотація   

У наукових тезах розкривається класифікація видів шкільного наси-
льства та роль психолога у його попередженні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98166  
 
Дата реєстрації авторського права  16.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Олексюк Оксана 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 "Формування та розвиток у студентів університету 
лідерських якостей у процесі викладання психолого-педагогічних ди-
сциплін"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Олексюк О. Є. Формування та розвиток у студентів 

університету лідерських якостей у процесі викладання психолого-
педагогічних дисциплін // Науковий вісник Миколаївського націона-
льного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки. - 
2019. - № 4 (67). - С. 134-138. 

 
Анотація   

У статті піднімається проблема формування у студентів під час ви-
кладання дисциплін психолого-педагогічного циклу лідерських якос-
тей особистості, яка має проявляти себе як патріот своєї країни. Роз-
глядаються різні концептуальні підходи до розуміння сутності понят-
тя "лідерські якості". Наводяться приклади використаних методів та 
прийомів формування і розвитку лідерських якостей.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98167  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Олексюк Оксана 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)  Наукові тези "Проблема формування у студентів університету якос-
тей лідера-патріота своєї країни"  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Олексюк О. Є. Проблема формування у студентів 
університету якостей лідера-патріота своєї країни // Військово-пат-
ріотичне виховання молоді в закладах освіти : сучасний стан, пробле-
ми, перспективи. - 2017. - С. 44-46. 

 
Анотація   

У наукових тезах описано ділові ігри та тренінги, які пропонуються 
кураторам академічних груп та викладачам психолого-педагогічних 
дисциплін для проведення зі студентами з метою формування у них 
якостей лідера-патріота.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98168  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Олексюк Оксана 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)  Наукові тези "Військово-патріотичне виховання студентської молоді: 
досвід впровадження"  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Олексюк О. Є. Військово-патріотичне виховання 
студентської молоді: досвід впровадження // Psychology and pedagogy 
as sciences of formation snd development of modern personality. - 2019. - 
P. 200-202. 

 
Анотація   

У тезах аналізується досвід діяльності науково-дослідного центру з 
військово-патріотичного виховання, наводяться приклади психологі-
чних методик, що проводяться під час наукового дослідження.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98169  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Драган Олена Василівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Автореферат на тему "Теоретико-методологічні та організаційно-
правові засади участі прокурора у виконавчому проваджені"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Наведено теоретичне узагальнення та запропоновано нове вирішення 
наукової проблеми участі прокурора у виконавчому провадженні під 
час представництва інтересів держави в суді та нагляду за додержан-
ням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98170  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Баканурський Анатолій Григорович, Білик Анна Анатоліївна, Дума-
сенко Сергій Анатолійович, Колчанова Людмила Миколаївна, Кри-
воцюк Лідія Іванівна, Левченко Микола Григорович, Лимаренко Лі-
дія Іванівна, Лошков Юрій Іванович, Лугова Тетяна Анатоліївна, 
Мельник Сергій Петрович, Ракович Віталій Володимирович, Саєнко 
Людмила Іванівна, Степанова Галина Іванівна, Ткаченко Руслана 
Василівна, Уварова Тетяна Іванівна, Чумаченко Олександр Анатолі-
йович  

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

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

твору (творів)  Хрестоматія-довідник "Мистецтвознавство ХХ століття"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Хрестоматія-довідник охоплює праці теоретиків, істориків та практи-
ків мистецтва ХХ ст. та коментарі щодо представлених першоджерел. 
У роботі продемонстровано різні способи інтерпретації наукового тек-
сту. Структурно навчальний посібник складається з чотирьох розді-
лів: музичне мистецтво, театральне мистецтво, образотворче мистец-
тво, кіномистецтво. Хрестоматія-довідник адресована студентам, ас-
пірантам, викладачам та всім, хто цікавиться теорією та історією ми-
стецтва.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98171  
 
Дата реєстрації авторського права  16.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Чайкіна Аліна Олександрівна, Чайкіна Наталія Олександрівна, Зер-
нюк Олена Вячеславівна, Фроліна Катерина Леонідівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Стаття "Synergistic Catalysts of the Region's Entrepreneurial Potential 
Realization in Conditions of Ukraine's Integration into the European 
Union"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98172  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Вальчук Олена Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Монографія "Система управління державним соціальним страхуван-
ням в СРСР (1922-1933 рр.)"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У монографії висвітлюються процеси становлення і розвитку системи 
державного соціального страхування в СРСР у 1922-1933 рр.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98173  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Вальчук Олена Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Стаття "Електронні сервіси в системі державного управління соціа-
льним страхуванням в Україні"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті охарактеризовано процес розширення можливостей та під-
вищення якості електронних сервісів у сфері державного соціального 
страхування. Автор виділив і проаналізував ті електронні послуги, що 
є доступними і цікавлять застрахованих осіб.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98174  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Харченко 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "АРТ-ТЕРАПЕВ-
ТИЧНА МЕТОДИКА "Емоції на піні"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Арт-терапевтична методика "Емоції на піні". Описано процедуру, не-
обхідні матеріали та засоби, а також результати апробації даної мето-
дики. Методика "Емоції на піні" має в основі абстрактне зображення 
емоцій та почуттів людини на нестійкій, рухомій, пластичній поверх-
ні, а саме піні. Належить до арт-терапевтичного підходу, оскільки ос-
нована на образотворчому мистецтві.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98175  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Дергачов Володимир Андрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Монографія "Комбінаторні плани багатофакторного експерименту"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У монографії розглянуто принципи побудови комбінаторних планів 
багатофакторного експерименту та апаратні засоби автоматизації до-
сліджень та побудови оптимальних комбінаторних планів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98176  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Марущак Сергій Миколайович (Муассак, Muassak, Sergio Muassak), 
Зеленський Сергій Васильович  

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

якого належить твір  Музичний твір без тексту, складений твір  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Альбом мелодій "Альбом мелодій № 5/1/1 до творів, згідно сценарію 
"Сценарій мюзиклу (рок-опери, спортивних змагань, балету, вистави, 
театралізованого видовища (шоу), художнього фільму, документаль-
ного фільму, наукового фільму, анімаційного фільму, комп'ютерної 
програми, настільної гри) "А ла гер ком а ла гер ("на війні, як на вій-
ні")". Вулкан історії: народи Європи та Золота Орда". Науково-
практичні рекомендації" (Версія UA-1.0)" ("Альбом мелодій № 5/1/1 
до творів, згідно сценарію "Сценарій мюзиклу (рок-опери) "А ла гер 
ком а ла гер ("на війні, як на війні")". Вулкан історії: народи Європи 
та Золота Орда")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

"Альбом мелодій № 5/1/1 до творів, згідно сценарію "Сценарій мюзи-
клу (рок-опери) "А ла гер ком а ла гер ("на війні, як на війні")". Вул-
кан історії: народи Європи та Золота Орда" виконується як самостій-
но, так і в симбіозі із віршованими текстами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98177  
 

Дата реєстрації авторського права  16.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Хіра Харпріт Сінгх  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-публіцистичного характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Книга "РЕЙКИ-ТЕРАПИЯ. Книга 1"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі розглядаються практично-методичні питання самозцілення, 
духовного росту за допомогою системи природного зцілення Рейки, 
яку основано японським доктором Мікао Усуі. Твір призначений для 
практикуючих Рейки, для тих, хто професійно займається Рейки-тера-
пією, для кого практики Рейки є щоденним інструментом.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98178  
 

Дата реєстрації авторського права  17.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Єременко Лариса В'ячеславівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Програма соціально-психологічного тренінгу з форму-
вання соціальної компетентності майбутніх практичних психологів"  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма складається з 23-денних модулів (вправи з гештальт-тера-
пії, когнітивної терапії та арт-терапії). Внаслідок формувального 
впливу програми найбільших змін зазнали емоційний інтелект, кому-
нікативна сфера, особливості соціальної перцепції та особистісна зрі-
лість майбутніх практичних психологів. Ефективність програми ем-
пірично доведено й вона може бути рекомендована психологічним 
службам вищих навчальних закладів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98179  
 

Дата реєстрації авторського права  17.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Єременко Лариса В'ячеславівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Розділ 3 "Програма формування соціальної компетентності майбут-
ніх практичних психологів" із дисертації на здобуття наукового сту-
пеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.05 - соціа-
льна психологія; психологія соціальної роботи за темою "Формування 
соціальної компетентності майбутніх практичних психологів"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Визначено підходи до проблеми формування соціальної компетентно-
сті особистості в сучасних наукових дослідженнях, розглянуто способи 
реалізації принципів і методів формування соціальної компетентності 
особистості в груповій тренінговій роботі, описані результати форму-
вального експерименту та перевірена ефективність реалізованих про-
грамних заходів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98180  
 

Дата реєстрації авторського права  17.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Єременко Лариса В'ячеславівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Розділ 2 "Емпіричне дослідження сформованості основних компонен-
тів соціальної компетентності майбутніх психологів-практиків" із ди-
сертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук 
за спеціальністю 19.00.05 - соціальна психологія; психологія соціаль-
ної роботи за темою "Формування соціальної компетентності майбут-
ніх практичних психологів"  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Викладено процедуру організації та проведення емпіричного дослі-
дження, обґрунтовано вибір його методичного інструментарію, інтер-
претовані результати порівняльного та кореляційного аналізу компо-
нентів соціальної компетентності випробуваних. Окреслено зону ак-
туального розвитку соціальної компетентності у студентів-психологів, 
що постає фундаментом програми її цілеспрямованого формування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98181  
 

Дата реєстрації авторського права  17.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Єременко Лариса В'ячеславівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчальний посібник "Конфліктологія"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Репрезентований матеріал висвітлює особливості конфліктології як 
практичної науки про специфічне спілкування людей, соціальну вза-
ємодію особистостей. Посібник знайомить з основними поняттями 
конфліктології, зокрема того її розділу, який пов'язаний із вирішен-
ням конфліктів в організаціях.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98182  
 

Дата реєстрації авторського права  17.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Єременко Лариса В'ячеславівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Розділ 1 "Теоретико-методологічний аналіз проблеми формування 
соціальної компетентності особистості" із дисертації на здобуття нау-
кового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 
19.00.05 - соціальна психологія; психологія соціальної роботи за темою 
"Формування соціальної компетентності майбутніх практичних пси-
хологів"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розкрито поняття "соціальна компетентність особистості", розглянуті 
професійно важливі якості психолога та роль соціальної компетентності  
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у його становленні. Розроблено та обґрунтовано структурну модель 
соціальної компетентності майбутнього психолога-практика. Доведе-
но доцільність використання особистісно-компетентнісного підходу як 
методологічної основи формування та розвитку соціальної компетен-
тності майбутніх практичних психологів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98183  
 

Дата реєстрації авторського права  17.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  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 "BLACK SWAN"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98184  
 
Дата реєстрації авторського права  17.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Брянцева Ганна Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний твір навчального характеру "Методичні рекомендації 
до самостійної роботи з дисципліни "Методика викладення інформа-
тики (з курсовою роботою)"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Методичні рекомендації містять завдання для самостійної роботи ба-
калаврів з навчальної дисципліни "Методика викладення інформа-
тики (з курсовою роботою)" з чотирьох модулів: "Методична система 
навчання інформатики", "Засоби і форми навчання інформатики", 
"Психолого-дидактичні основи навчання інформатики", "Методика 
навчання інформатики у 9-11 класах. Рівень стандарту. Академічний 
рівень", а також рекомендації і приклади щодо їх виконання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98185  
 

Дата реєстрації авторського права  17.06.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Петрушанко Тетяна Олексіївна, Попович Іван 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 "TEP-PP"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

На основі даної програми, використовуючи результати клінічного та 
рентгенологічного обстеження зубів і тканин парадонта, практикую-
чий лікар-стоматолог отримає рішення щодо вибору способу заміще-
ння включеного дефекту зубного ряду залежно від функціонального 
стану опорних зубів та доцільності проведення шинування рухомих 
зубів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98186  
 
Дата реєстрації авторського права  17.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Петрушанко Тетяна Олексіївна, Попович Іван Юрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Анкета стоматологічного пацієнта"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Дана анкета застосовується для збору анамнезу життя та захворю-
вання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98187  
 
Дата реєстрації авторського права  17.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Брянцев Олександр Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Паперова архітектурна слайс-модель 
Notre-Dame de Rouen" ("Паперовий собор Notre-Dame de Rouen")  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Паперова модель архітектурного напрямку собору Notre-Dame de 
Rouen.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98188  
 

Дата реєстрації авторського права  17.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Болотна Людмила Анатоліївна, Саріан Олена Ігорівна, Сербіна Інне-
са Михайлівна, Чеховська Ганна Станіславівна  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Робочий навчальний план, навчально-тематичний 
план лекційних, семінарських та практичних занять циклу тематич-
ного удосконалення "Основи діагностики та лікування в трихології" 
(Лекційний матеріал та матеріал для практичних і семінарських за-
нять)"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В роботі представлені матеріали циклу тематичного удосконалення 
лікарів "Основи діагностики та лікування в трихології", який прово-
диться з метою поглиблення професійних знань, умінь та навиків, 
ознайомлення з основними досягненнями у вивченні причин, механі-
зму розвитку, розробки методів лікування захворювань волосся.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98189  
 

Дата реєстрації авторського права  17.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Поясок Тамара Борисівна, Беспарточна Олена Іванівна, Герасименко 
Лариса 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)  Навчальний посібник "Словник термінів з педагогіки вищої школи 
(українсько-англійський, англо-український)"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчальний посібник є офлайновим освітнім ресурсом, що дозволяє 
студентам вивчати курс з теорії і практики педагогіки вищої школи 
"Словник термінів з педагогіки вищої школи" як під час аудиторних 
занять, так і самостійно.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98190  
 

Дата реєстрації авторського права  17.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Болотна Людмила Анатоліївна, Лисенко Катерина Ігорівна, Саріан 
Олена Ігорівна, Сербіна Іннеса Михайлівна, Павлій Вікторія Вікторі-
вна, Чеховська Ганна Станіславівна  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Робочий навчальний план, навчально-тематичний 
план лекційних, семінарських та практичних занять циклу тематич-
ного удосконалення лікарів "Діагностика та лікування в дитячій дер-
матовенерології" (Лекційний матеріал та матеріал для практичних і 
семінарських занять)"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В роботі представлені матеріали циклу тематичного удосконалення 
лікарів "Діагностика та лікування в дитячій дерматовенерології", 
який проводиться з метою поглиблення професійних знань.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98191  
 

Дата реєстрації авторського права  17.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Осадча Тетяна Всеволодівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Наукова стаття "Вокальна культура майбутнього вчителя музики: 
теоретичний аспект"  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Осадча Т. В. Вокальна культура майбутнього вчите-
ля музики: теоретичний аспект // Наукові записки : Серія : Педагогіч-
ні науки. - 2018. - № 170. - С. 102-106. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98192  
 

Дата реєстрації авторського права  17.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Танцюра 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, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка графічних зображень "DIVEL"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка графічних зображень являє собою зображення слова "DIVEL" 
у кількості двох зображень, створене автором і призначене для вико-
ристання 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  98193  
 

Дата реєстрації авторського права  17.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Денека Анатолій Анатолійович, Добрецька Вікторія Федорівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

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

Комп'ютерна програма "UARTLIB" призначена для організації зовні-
шнього доступу до внутрішніх апаратно-програмних ресурсів мікро-
комп'ютера ADSP-214xx за допомогою високорівневих стандартизова-
них запитів через інтерфейс UART. Програма створена з використанням 
мов ANSI C99 та асемблера процесорів SHARC.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98194  
 
Дата реєстрації авторського права  17.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Денека Анатолій Анатолійович, Добрецька Вікторія Федорівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

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

Комп'ютерна програма "FPGALIB" призначена для керування режи-
мам роботи та утворення мікроархітектури модуля цифрової обробки 
DSP-3U-SH469. Програма виконується у мікрокомп'ютері ADSP- 
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214xx. Програма створена з використанням мов ANSI C99 та асембле-
ра процесорів SHARC.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98195  
 

Дата реєстрації авторського права  17.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Добрецька Вікторія Федорівна, Денека Анатолій Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "MainChannel" ("Main")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма "MainChannel" призначена для кореляційної 
обробки даних у часі та за частотою, компенсації завад, стабілізації рі-
вня хибного виявлення за енергією у основному каналі РЛС. Програ-
ма виконується у мікрокомп'ютері ADSP-214xx. Програма створена з 
використанням мови ANSI C99.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98196  
 

Дата реєстрації авторського права  17.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Добрецька Вікторія Федорівна, Денека Анатолій Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "AuxiliaryChannel" ("Aux")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма "AuxiliaryChannel" призначена для кореляці-
йної обробки даних у часі та за частотою двох допоміжних каналів 
РЛС. Програма виконується у мікрокомп'ютері ADSP-214xx. Програ-
ма створена з використанням мови ANSI C99.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98197  
 

Дата реєстрації авторського права  17.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Добрецька Вікторія Федорівна, Денека Анатолій Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "TargetDetection" ("Targ")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма "TargetDetection" призначена для виявлення 
повітряних об'єктів за допомогою критерійної обробки та обчислення 
їх координат. Програма дозволяє виконувати обробку кількох каналів 
РЛС. Програма виконується у мікрокомп'ютері ADSP-214хх. Програ-
ма створена з використанням мови ANSI C99.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98198  
 

Дата реєстрації авторського права  17.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Добрецька Вікторія Федорівна, Денека Анатолій Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "WeatherMap" ("Map")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма "WeatherMap" призначена для формування 
мапи локальних об'єктів, мапи завад та виявлення сигналів на їх фо-
ні. Програма виконується у мікрокомп'ютері ADSP-214xx. Програма 
створена з використанням мови ANSI C99.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98199  
 
Дата реєстрації авторського права  17.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Добрецька Вікторія Федорівна, Денека Анатолій Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

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

Комп'ютерна програма "TestBenchRemote" призначена для форму-
вання тестових даних радіолокаційного поля для цифрових систем у 
реальному часі. Програма призначена для виконання у мікрокомп'ю- 
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терах ADSP-214xx або інших за умови транслювання вихідного коду. 
Програма створена з використанням мови C++11.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98200  
 

Дата реєстрації авторського права  17.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Денека Анатолій Анатолійович, Добрецька Вікторія Федорівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

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

Комп'ютерна програма "iBenchmark" призначена для керування за-
собами імітації радіолокаційних сигналів, перегляду даних та програ-
мування систем первинної обробки, побудованих з використанням мі-
крокомп'ютерів ADSP-214xx. Програма створена з використанням 
мови Objective-C.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98201  
 

Дата реєстрації авторського права  17.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Кривоносов Валерій Єгорович, Кривоносов Валерій Валерійович, Бо-
рякін Андрій Олександрович  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Контроль стану групи асинхронних елект-
родвигунів та їх захисту від аварійних режимів"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма "Контроль стану групи асинхронних електро-
двигунів та їх захисту від аварійних режимів" є програмним забезпе-
ченням для своєчасного діагностування та захисту електродвигуна.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98202  
 
Дата реєстрації авторського права  17.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Гишка Ігор Семенович  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Наукова стаття "Алгоритм формування теситурної зони відносного 
комфорту трубача сьогодення"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Метою статті є висвітлення новітніх методів підготовки трубачів на 
початковому етапі навчання гри на трубі, зокрема алгоритму форму-
вання так званої теситурної зони відносного комфорту трубача сього-
дення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98203  
 

Дата реєстрації авторського права  17.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Дем'янюк Марія Борисівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія), складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Поетична збірка "Світань"  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Дем'янюк М. Б. Світань [текст] : поезія / Дем'янюк 
М. Б. - Хмельницький : Тираж - 100 прим., - 2020. - 196 с.  

 
Анотація   

Поетична збірка "Світань" включає ліричні вірші, наповнені щирими 
почуттями любові і захоплення оточуючим світом, вірші духовного, 
патріотичного спрямування, а також поезію для дітей.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98204  
 

Дата реєстрації авторського права  17.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Приходько 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)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Розвиток спорту 
в умовах об'єднаних територіальних громад"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98205  
 

Дата реєстрації авторського права  17.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Назаревич Вікторія В'ячеславівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір "23 метода психоэмоциональной само-
регуляции творчеством"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98206  
 

Дата реєстрації авторського права  17.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Мучичка Ольга Василівна (BadNice)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Складений твір, музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний альбом "BadNice - "На эмоциях"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Альбом сучасної поп-музики, кожна пісня написана на емоціях, від 
того й назва "На эмоциях". Кожна пісня - це історія з життя автора.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  98207  
 

Дата реєстрації авторського права  17.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Громова Катерина Василівна  
 
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 текстів пісень "30 пісень"   
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Пісні про любов, самотність, відносини, розчарування, кілька пісень 
жартівливого формату.  
 

 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 59, 2020 
 

 
319

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98208  
 
Дата реєстрації авторського права  17.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Волох Анатолій Михайлович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру, ілюстрація, фо-
тографічний твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Монографія "Вирощування диких копитних"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Волох А. М. Вирощування диких копитних : моно-

графія / А. М. Волох. - Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2020. - 400 с. 
 
Анотація   

У монографія наведено стислу історію розведення диких копитних, 
висвітлено його правові, біологічні, зоотехнічні, господарські та еко-
номічні аспекти.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98209  
 

Дата реєстрації авторського права  17.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Ткачук Едуард Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Світлокрилий птах"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98210  
 
Дата реєстрації авторського права  17.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Ткачук Едуард Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Перехожі"  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  98211  
 
Дата реєстрації авторського права  18.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Можайкіна Олена Станіславівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Юридична психологія: Навчаль-

но-методичний комплекс дисципліни"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Можайкіна О. С. Юридична психологія: Навчально-

методичний комплекс дисципліни / О. С. Можайкіна. - Луцьк : СПД 
Гадяк Жанна Володимирівна, друкарня "Волиньполіграф", 2013. - 115 с. 

 
Анотація   

Навчально-методичний посібник призначений для студентів, які на-
вчаються за напрямом 081 "Право". Твір містить тематичний план, 
тематику і зміст лекційних та семінарських занять, завдання для са-
мостійної роботи студентів, тематику рефератів, а також питання до 
модульного і підсумкового контролю, рекомендовану літературу до 
вивчення. Навчально-методичний посібник також містить низку пра-
ктичних навчальних завдань, психологічні тести та проективні мето-
дики. Для ефективної підготовки і проведення навчальних занять в 
посібник вміщено методичні рекомендації для студентів та викла-
дачів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98212  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Іваненко Станіслав Валентинович, Тищенко Валерія Олексіївна  
 
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 "ENGLISH GRAMMAR IN TESTS" (IGT)"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Призначена для перевірки та оцінювання знань, практичних нави-
чок та вмінь студентів немовних спеціальностей з основних видів 
мовленнєвої діяльності з метою визначення рівня навчальних дося-
гнень учасників тестування відповідно до вимог чинних навчальних 
програм та критеріїв оцінювання.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98213  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Тищенко Валерія Олексіївна, Іваненко Станіслав Валентинович, Со-
колова Ольга Валентинівна, Омельяненко Галина Анатоліївна  

 
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 експрес-діагностики "Sport functional"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Призначена для розрахунку показників функціонального стану орга-
нізму спортсменів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98214  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Сіріньок-Долгарьова Катерина Григорівна, Костюк Віктор Володи-
мирович, Любченко Юлія Валеріївна, Мірошниченко Павло Васильо-
вич, Костюк Юрій Вікторович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Запорізький національний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Освітньо-професійні програми "Журналістика", 
оновлені у рамках проєкту Erasmus+ KA2 DESTIN"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір призначений для ознайомлення з освітньо-професійними програ-
мами (першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів ви-
щої освіти за спеціальністю 061 - "Журналістика" галузі знань 061 - 
"Журналістика").  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98215  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Танцюра Ігор Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка графічних зображень "computron"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Зображення призначені для використання як торгових марок, знаків 
для товарів і послуг та логотипів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98216  
 
Дата реєстрації авторського права  18.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Танцюра Ігор Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка графічних зображень "SEEBET"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Зображення призначені для використання як торгових марок, знаків 
для товарів і послуг та логотипів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98217  
 
Дата реєстрації авторського права  18.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Танцюра Ігор Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка графічних зображень "OPTIC D"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Зображення призначенні для використання як торгових марок, знаків 
для товарів і послуг та логотипів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98218  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Мицюк Світлана Василівна, Краус Наталія Миколаївна  
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Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Київський національний університет імені Тараса Шевченка 
 

Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Сучасні форма-

ти створення інноваційно-підприємницької моделі університету: сві-
товий досвід, ідентифікація і самоорганізація"  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
Досліджено конкурентний механізм формування сучасної моделі інно-
ваційно-підприємницького університету.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  98219  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Данилюк Едуард Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Товариство з обмеженою відповідальністю "СІЕТ ХОЛДІНГ" 
 

Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "Комп'ютерна програма для розрахунку вар-

тості тарифів на медичні послуги "MedTariffs" ("MedTariffs")  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
Призначена для розрахунку вартості і тарифів на надання медичної по-
слуги (консультації) лікарями-спеціалістами поліклініки, проведення 
лабораторних, інструментальних досліджень, надання інших параклі-
нічних послуг, проведення стаціонарного лікування, відповідно до про-
токолів та стандартів вартості, розрахунку вартості лікування конкре-
тних нозологій з детальною розшифровкою витратних статей.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  98220  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Ковтун Петро Петрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Комп'ютерна програма "FinPort"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
Призначена для введення і обробки фінансових результатів діяльності 
підприємства.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98221  
 
Дата реєстрації авторського права  18.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Шинкарук Оксана Анатоліївна, Степаненко Ольга Олександрівна, 
Бишевець Наталія Григорівна, Строганов Сергій Валентинович, Гор-
деєва Марія Володимирівна, Сергієнко Костянтин Миколайович  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Методи навчання в інформаційно-освітньому середо-
вищі закладу вищої освіти з фізичної культури і спорту"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Обґрунтовано технологію застосування методів навчання в інформа-
ційно-освітньому середовищі закладу вищої освіти з фізичної культу-
ри і спорту з урахуванням різних форм навчання та упровадження 
тьюторської практики в систему вищої освіти з фізичної культури і 
спорту.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98222  
 
Дата реєстрації авторського права  18.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Шинкарук Оксана Анатоліївна, Бишевець Наталія Григорівна, Сте-
паненко Ольга Олександрівна, Строганов Сергій Валентинович, Гор-
деєва Марія Володимирівна, Гончарова Наталія Миколаївна  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Функціонування інформаційно-освітнього середови-
ща в закладі вищої освіти з фізичної культури і спорту"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Обґрунтовано рівні інформаційно-освітнього середовища закладу ви-
щої освіти з фізичної культури і спорту: інформаційний, освітній та 
дослідницький, розкрито особливості функціонування інформаційно-
освітнього середовища.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98223  
 
Дата реєстрації авторського права  18.06.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Череватський Данило Юрійович, Солдак Мирослава Олексіївна, Ле-
па Вілена Вікторівна, Лях Олександр Віталійович, Кочешкова Ірина 
Миколаївна, Прогнімак Олена Дмитрівна, Чейлях Дмитро Дмитрович 

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Інститут економіки промисловості Національної академії наук 
України 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Звіт про науково-дослідну роботу "Енергетична 
складова якості життя населення"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Проведено оцінку якості життя по різних за структурою економіки та 
географічному розташуванню країнах. Розроблено індикатор, що ха-
рактеризує енергетичну ефективність макроекономіки. Оцінено енер-
гетичну ефективність окремих національних економік. Досліджено 
залежність якості життя від енергетичної макроекономіки. Розробле-
но методичні положення щодо оцінки якості життя населення відпові-
дно до ефективності використання національними економіками пер-
винних енергетичних ресурсів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98224  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Вишневський Валентин Павлович, Гаркушенко Оксана Миколаївна, 
Князєв Святослав Ігорович, Солдак Мирослава Олексіївна, Чекіна 
Вікторія Денисівна, Воргач Олена Анатоліївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Інститут економіки промисловості Національної академії наук 
України 

 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Звіт про виконання завдання наукового проекту 
"Технологічні розриви та шляхи їх подолання в умовах глобальної не-
стабільності"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розкрито взаємозв'язки процесів технологічного розвитку, становлення 
індустрії 4.0 і глобальної нестабільності, обґрунтовано концептуальні 
положення щодо причин виникнення і шляхів подолання технологіч-
них розривів у контексті життєвого циклу технологій; розроблено нау-
ково-методичний підхід до оцінки розривів між Україною та окремими 
європейськими країнами; розроблено рекомендації щодо шляхів подо-
лання технологічних розривів і державного стимулювання розвитку ін-
дустрії 4.0 в Україні в умовах глобальної нестабільності.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  98225  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Новікова Ольга Федорівна, Амоша Олександр Іванович, Антонюк 

Валентина Полікарпівна, Залознова Юлія Станіславівна, Панькова 
Оксана Володимирівна, Логачова Людмила Миколаївна, Шамілева 
Лариса Леонідівна, Покотиленко Руслан Вікторович, Амоша Олена 
Олександрівна, Шастун Анна Дмитріївна, Касперович Олександр 
Юрійович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця  Інститут економіки промисловості Національної академії наук України 
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Науковий твір "Звіт про науково-дослідну роботу "Активізація соці-

ального і трудового потенціалу сталого розвитку як чинників еконо-
мічного зростання"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблено теоретико-методологічні засади та науково-практичні ре-
комендації щодо активізації в Україні соціального та трудового поте-
нціалу як чинників сталого економічного зростання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  98226  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Ющенко Надія Леонідівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  
якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 
Вид, повна та скорочена назва  
твору (творів)  Стаття "Економіко-математичний інструментарій вирішення за-

вдань розподілу і використання ресурсів, необхідних для модернізації 
теплоенергетики України"  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98227  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Бісик Сергій Петрович, Чепков Ігор Борисович, Нагорський Олек-
сандр Геннадійович, Корбач Віктор Григорович, Гребонос Валерій 
Валерійович, Саленко Костянтин Анатолійович, Давидовський Лео-
нід Сергійович, Сливінський Олексій Анатолійович  

 

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Підхід до оцінки стійкості залізобетонної споруди до 
внутрішнього вибухового навантаження"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У запропонованому підході до оцінки стійкості залізобетонної споруди 
до внутрішнього вибухового навантаження наведена послідовність 
створення математичної моделі для числового моделювання вибухо-
вого навантаження споруди, основні математичні рівняння, які засто-
совуються для моделювання, а також перелік показників, що підля-
гають оцінці, умови та порядок проведення розрахунку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98228  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Снігур Андрій Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Tripple"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

"Tripple" характеризує роботу спеціально створеної онлайнової плат-
форми (онлайнового торговельного майданчика) з розміщення пропо-
зицій туристичних турів, їх огляду та можливості замовлення чи бро-
нювання, а також організації туристичних турів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98229  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Фіногенов Денис Юрійович, Каплан Давід  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Агрегатор товаров, работ и услуг "АТРУ"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Інформаційно-аналітична система, яка є електронним торгівельним 
майданчиком.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98230  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Стрижак Олена Олегівна, Ахмедова Олена Олегівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Галузеві аспекти управління промисловою власністю" 
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Обґрунтовано необхідність визначення теоретичних засад організації 
ефективної системи управління створенням й впровадженням висо-
ких технологій в господарчу діяльність вітчизняних підприємств.   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98231  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Шебанова Віталія Ігорівна, Іванова Вікторія Дмитрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 
"АНКЕТА "ДОСЛІДЖЕННЯ ЖАДІБНОСТІ ЯК ОСОБИСТІСНОЇ  
РИСИ"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Авторська "Анкета "Дослідження жадібності як особистісної риси" 
запропонована для практичного застосування, а саме: діагностики 
уявлення особистості щодо поняття жадібність, аспектів, у яких лю-
дина виявляє жадібність, факторів, які впливають на формування 
жадібності.  

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98232  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Янін Олексій Євгенович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру  
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Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Підбір поздовжньої розтягнутої арматури залізобетонної бал-
ки з урахуванням дійсної роботи бетону і арматури"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У статті наведені результати теоретичних досліджень можливості під-
бору поздовжньої розтягнутої арматури залізобетонної балки без вико-
ристання методу послідовних наближень.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98233  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Козій Михайло Степанович, Кутіщев Павло Сергійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру, ілюст-
рація  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Стаття "Особености гистологического строения и функциональной 
организации структур среднего мозга костистых рыб"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Дана розробка належить до методики викладення дисципліни "Гісто-
логія, цитологія та ембріологія риб" і спрямована на отримання якіс-
них результатів у навчальному процесі при вивченні мікроанатомії 
кісткових риб.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98234  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Терещенко Юрій Петрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення сайта шкільного 
електронного журналу "TYPaJournal"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

"TYPaJournal" призначений для розгортання сайта, основний функ-
ціонал якого забезпечує організацію електронного журналу для оці-
нювання знань та обліку відвідування учнів у закладах середньої освіти.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98235  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Поясок Тамара Борисівна, Беспарточна Олена Іванівна, Костенко 
Оксана Василівна  

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

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

твору (творів)  Навчальний посібник "Інтерактивний навчальний посібник "Сучас-
ні технології освітнього процесу"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Інтерактивний навчальний посібник є онлайновим та офлайновим 
освітнім ресурсом, що дозволяє студентам вивчати курс "Сучасної 
технології освітнього процесу" як під час аудиторних занять, так і са-
мостійно за допомогою сервісів мережі Internet.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98236  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Зачепа Юрій Володимирович, Чорний Олексій Петрович, Буряков-
ський Сергій Геннадійович, Зачепа Наталія Василівна  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Метод визначення мінімально-допустимої частоти 
обертання валу двигуна внутрішнього згоряння та методика її розра-
хунку для забезпечення умови гарантованого збудження асинхронного 
електрогенератора"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розглядається метод визначення необхідної частоти обертання валу 
асинхронного електрогенератора для його конденсаторного самозбу-
дження, що приводить в рух шляхом механічного з'єднання з валом 
двигуна внутрішнього згорання або колеса автотранспортного засобу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98237  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Любчич Микола Васильович  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Наукова робота "Методи оцінювання 
сортиментно-гатункової структури деревостанів для розподілу об'ємів 
стовбурів за розмірно-якісними категоріями"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  98238  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Загірняк Михайло Васильович, Беспарточна Олена Іванівна, Токарє-

ва Анастасія 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)  Підручник "Медіапедагогіка"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У підручнику розкрито загальні засади медіапедагогіки, медіадидак-
тики, медіавиховання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  98239  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Зачепа Юрій Володимирович, Чорний Олексій Петрович, Мазуренко 

Леонід Іванович, Зачепа Наталія Василівна, Ченчевой Володимир Ві-
талійович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  
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 навантажувальних характеристик 

асинхронного електрогенератора та ємностей конденсаторів для його 
збудження, методика їх розрахунку"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розглядається аналітичний метод визначення навантажувальних ха-
рактеристик асинхронного електрогенератора та ємностей конденса-
торів для його збудження.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98240  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Зачепа Юрій Володимирович, Чорний Олексій Петрович, Буряков-
ський Сергій Геннадійович, Зачепа Наталія Василівна  

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

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

твору (творів)  Науковий твір "Метод вибору модулю механічного зв'язку локально-
го автономного джерела енергопостачання та методика розрахунку ді-
аметру передавальних валків за умови гарантованого збудження аси-
нхронного електрогенератора"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98241  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Полинь Сергій Іванович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Спіралеподібні 
диполі і цикли, 64 алгоритми циклів (-4-5-6-5)" ("СП цикли -4-5-6-5")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В контексті гіпотези багаторівневої 3D-моделі структури вакууму.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98242  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Чорний Олексій Петрович, Герасименко Лариса 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 "Використання математичних моделей в організації 
освітнього процесу"  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розглядається спосіб організації освітнього процесу, що ґрунтується 
на поєднанні традиційних методів складання розкладу занять із ком-
п'ютерно-інформаційними технологіями, сприяє підвищенню ефекти-
вності освітнього процесу та якості професійного навчання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98243  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Дурман Микола Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Монографія "Формування та реалізація державної регуляторної по-
літики в Україні"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У монографії наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення 
актуального завдання в галузі державного управління щодо теорети-
ко-методологічного обґрунтування сутності змісту й процесів форму-
вання та реалізації державної регуляторної політики та розроблені 
науково-практичні рекомендації органам публічної влади щодо дія-
льності у цій сфері.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98244  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Каліберда Мстислав Євгенович, Погарський Сергій Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Електродинамічні характеристики нескінче-
нної графенової решітки зі стрічок"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програму створено для визначення електродинамічних характерис-
тик розсіяного поля нескінченною графеновою решіткою зі стрічок у 
випадку падіння плоскої Н-поляризованої хвилі. Як відомо, саме у 
цьому випадку виникають плазмонні резонанси. В основі математич-
ної моделі лежить метод сингулярних інтегральних рівнянь.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98245  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Каід Саід Халєд Фархан  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка графічних зображень "RICH&BEAUTY"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Збірка графічних зображень являє собою зображення слова 
"RICH&BEAUTY" у кількості двох зображень, 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  98246  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Гладушевський Олексій Михайлович, Васілян Хачік Геворгович  
 
Повне ім'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 "Мій юний принц"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Гіпертрофована любов до прийомної матері, складні взаємини з Богом, 
внутрішні комплекси та страх перед зовнішнім світом штовхають 
18-річного підлітка на страшний злочин.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98247  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Левицький Любомир Васильович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Сценарій художнього фільму "Капітан Україна"   
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Журналіст Таран розкриває корупційну схему і потрапляє в ДТП. Та-
рану рятує життя клан гончарів - хранитель древніх трипільських ар-
тефактів та ритуалів. Тепер перед Тараном стоїть непросте завдання - 
опанувати нове тіло, визволити з заручниць доньку, врятувати Пре-
зидента і всю Україну.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98248  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Черних Ольга 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)  Тритмент фільму "Фото на пам'ять"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Чи є у смерті опонент? Дія фільму відбувається на кафедрі патанато-
мії. У місці, де життя і смерть існують пліч-о-пліч. Тут усе життя пра-
цює моя мама. Одного дня, навідуючи її, я знаходжу в підвалі стару 
фотокамеру. Крізь неї я спостерігаю за життям та за людьми, для яких 
смерть увійшла в буденність.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98249  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Вергелюк Юлія Юріївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Стаття "Вплив глибини диверсифікації кредитних послуг банків кор-
поративним клієнтам на кредитний ризик"  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Вергелюк Ю. Ю. Вплив глибини диверсифікації кре-
дитних послуг банків корпоративним клієнтам на кредитний ризик // 
Формування ринкових відносин в Україні. - 2013. - № 10 (149). - С. 
72-76. 

 
Анотація   

У статті обґрунтовано необхідність поглиблення диверсифікацій кре-
дитних послуг банків корпоративному сектору. Вивчено взаємозв'я-
зок напрямів диверсифікацій та кредитного ризику.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98250  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Боженко Вікторія Володимирівна, Кузьменко Ольга Віталіївна, Бойко 
Антон Олександрович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Сумський державний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Оцінка рівня цифровізації національної економіки"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Оцінювання рівня цифровізації економіки на основі методу адитивної 
згортки значущих індикаторів дозволило врахувати як рівень готов-
ності суб'єктів до впровадження цифрових технологій, так і адаптова-
ність існуючих у країні механізмів для переходу до цифрової трансфо-
рмації економічних відносин.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98251  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Васильєва Тетяна Анатоліївна, Лєонов Сергій Вячеславович  
 
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 "Оцінювання ефективності державного регулювання 
соціального сектору"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Оцінювання ефективності державного регулювання соціального сек-
тору, що базується на технології лінійного непараметричного програ-
мування DEA і передбачає розрахунок відносної ефективності вико-
ристання інституційного потенціалу державного регулювання даного 
сектору та фінансового забезпечення.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98252  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Петрушенко Юрій Миколайович, Пономаренко Оксана Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Сумський державний університет 
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Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Автоматизація методичного підходу до визначення 
пріоритетів фінансової політики місцевого самоврядування на основі 
самооцінки сталого розвитку територіальних громад"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропоновано практичний інструментарій, що дозволяє автоматизу-
вати здійснення самооцінки сталого місцевого розвитку громадою, з 
подальшим визначенням пріоритетів фінансової політики сталого 
розвитку територіальних громад.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98253  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Чумаченко Тетяна Олександрівна, Клименко Вікторія Анатоліївна, 
Чайченко Тетяна Валеріївна, Гончарь Маргарита Олександрівна, За-
вгородній Ігор Володимирович, Коробчанський Павло Олександро-
вич, Семішев Віктор Іванович, Журавель Яна Вікторівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Харківський національний медичний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Анкета-опитувальник дорослих для оцінювання хар-
чування дітей шкільного віку в Україні"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Анкета мітить запитання до батьків дітей про знання, практику та 
ставлення до їжі, дієти, недоліки харчування, безпеки продуктів та гі-
гієни їжі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98254  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Чумаченко Тетяна Олександрівна, Клименко Вікторія Анатоліївна, 
Чайченко Тетяна Валеріївна, Гончарь Маргарита Олександрівна, За-
вгородній Ігор Володимирович, Коробчанський Павло Олександро-
вич, Семішев Віктор Іванович, Журавель Яна Вікторівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця Харківський національний медичний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Анкета-опитувальник для оцінювання харчування 
школярів середнього віку, які навчаються в 5-9 класах"  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Анкета мітить запитання до батьків дітей про знання, практику та 
ставлення до їжі, дієти, недоліки харчування, безпеки продуктів та гі-
гієни їжі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98255  
 

Дата реєстрації авторського права  18.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Городова Ніна Михайлівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір "ТЕСТЫ ПО ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИ-
МИИ ДЛЯ 10 КЛАССА"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Мета даного збірника допомогти вчителю в роботі з перевірки базово-
го рівня засвоєння учнями програмного матеріалу. Тестові завдання 
розроблені до кожної навчальної теми і дозволяють використовувати 
їх при проведенні індивідуальних, групових, фронтальних робіт учнів; 
при цьому можливе виконання завдань повністю або частково на 
уроках викладання нового матеріалу, семінарських заняттях, заліках, 
контрольних уроках.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98256  
 

Дата реєстрації авторського права  22.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Youngg White (псевдонім), Make Beats (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 "Не верю"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Музичний жанр твору "Не верю" - хіп-хоп/реп.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98257  
 

Дата реєстрації авторського права  22.06.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Крицька Олена Ігорівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Rich of Love"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98258  
 

Дата реєстрації авторського права  22.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Бірча Ігор Ярославович (Гарік Бірча, Віталька)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Вірш "Моя мрія - Україна"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98259  
 

Дата реєстрації авторського права  22.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  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 "Чайка"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98260  
 

Дата реєстрації авторського права  22.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Березовський Олег Миколайович  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір без тексту "Je suis comme je suis"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98261  
 

Дата реєстрації авторського права  22.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Развадовська Маргарита Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "RAVADO STUDIO"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір образотворчого мистецтва "RAVADO STUDIO" створений для 
використання як логотипу студії танців, вокалу та звукозапису 
"RAVADO STUDIO", на якому зображені чотири великі латинські лі-
тери "R" у вигляді квітки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  
авторського права на твір  98262  
 
Дата реєстрації авторського права  22.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Лопіна Наталія Андріївна  
 
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 "Структура електронного навчального курсу "Основи 

методології розробки електронних курсів в сфері медичної освіти" в 
умовах пандемії COVID-19 у світі"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

З огляду на запровадження дистанційного формату навчання у зв'язку 
з пандемією COVID-19 у світі, на необхідність форсованого швидкого 
впрацювання педагогічного колективу ХНМУ і негайної імплемента-
ції у педагогічний процес на період карантину, було розроблено курс 
"Основи методології розробки електронних курсів в сфері медичної освіти".  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98263  
 

Дата реєстрації авторського права  22.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Лопіна Наталія Андріївна  
 
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 "Навчальна програма електронного курсу "Основи 
методології розробки електронних курсів в сфері медичної освіти"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчальна програма електронного курсу складена для викладачів за-
кладів вищої медичної освіти відповідно до діючих нормативних до-
кументів. Курс створено для викладачів Харківського національного 
медичного університету з метою опанування навичками розробки 
електронних курсів на платформі дистанційного навчання ХНМУ для 
забезпечення дистанційної освіти та змішаного навчання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98264  
 

Дата реєстрації авторського права  22.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Мудрак Руслан Петрович, Бурляй Аліна Павлівна, Костюк Віра Сте-
панівна, Нестерчук Яна Андріївна, Пенькова Оксана Георгіївна, Ре-
вуцька Алла Олександрівна, Смолій Людмила Василівна, Фротер Ок-
сана Сергіївна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Уманський національний університет садівництва 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчальний посібник "Економічна теорія"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчальний посібник складається з теоретичної та практичної час-
тин, що забезпечує комплексне вивчення всіх складових економічної 
теорії та полегшує підготовку до державного екзамену. Посібник від-
повідає вимогам програм дисциплін "Політична економія", "Економі-
чна теорія", "Мікроекономіка", "Макроекономіка", "Історія економі-
ки і економічної думки", "Міжнародна економіка", "Національна еко-
номіка", затверджених Міністерством освіти і науки України для під-
готовки бакалаврів за економічними спеціальностями.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98265  
 

Дата реєстрації авторського права  22.06.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Стратійчук Анна Олегівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Картина "Краса внутрішнього світу"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98266  
 

Дата реєстрації авторського права  22.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  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 "Спеціалізований програмний комплекс ана-
літичної обробки службової інформації, що циркулює у мережах стіль-
никового зв'язку "Фаренгейт"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98267  
 
Дата реєстрації авторського права  23.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Маринюк Володимир 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)  Літературний письмовий твір "Самый правдивый сказ о славном бо-
гатыре Кожемяке и верном товарище его коняке"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Гумористична рифмована казка про пригоди богатиря Кожум'яки, 
яких немає в офіційних джерелах.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98268  
 

Дата реєстрації авторського права  23.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Маринюк Володимир 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)  Пісня "Отговорка""  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98269  
 

Дата реєстрації авторського права  23.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Маринюк Володимир 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)  Пісня "Назавжди"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98270  
 

Дата реєстрації авторського права  23.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Маринюк Володимир 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)  Пісня "Эйва"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98271  
 

Дата реєстрації авторського права  23.06.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Маринюк Володимир 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)  Пісня "Зимно"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98272  
 

Дата реєстрації авторського права  23.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Маринюк Володимир 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)  Пісня "Забувати вже почав"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98273  
 

Дата реєстрації авторського права  23.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Маринюк Володимир 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)  Пісня "Ти не моя"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98274  
 

Дата реєстрації авторського права  23.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Маринюк Володимир Євгенович  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Пісня "Ти співала мені"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98275  
 

Дата реєстрації авторського права  23.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Маринюк Володимир 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)  Пісня "Нехай вже щастить"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98276  
 

Дата реєстрації авторського права  23.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Маринюк Володимир 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)  Пісня "Принцесса Вильтруа"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98277  
 

Дата реєстрації авторського права  23.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Маринюк Володимир Євгенович  
 
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 "Путь любви"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98278  
 

Дата реєстрації авторського права  23.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Маринюк Володимир 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)  Пісня "Мистерия"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98279  
 

Дата реєстрації авторського права  23.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Струтинська Ірина Володимирівна, Гладьо Ольга Юріївна, Дмитро-
ца Леся Павлівна, Зозуля Роман Петрович, Козбур Галина Володими-
рівна  

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

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Цифрова трансформація бізнес-структур"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програма є комп'ютерною реалізацією обчислення Індексу цифрової 
трансформації, розробленого командою науковців для керівників біз-
нес-структур малого та середнього бізнесу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98280  
 

Дата реєстрації авторського права  23.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Чорна Марина Віталіївна, Смольнякова Наталія Миколаївна, Воло-
сов Анатолій Михайлович, Рєзник Маріанна Олегівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Комплексна система оцінки формування, реалізації 
та розвитку конкурентних переваг підприємств роздрібної торгівлі"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комплексна багатоінтегральна система оцінки формування, реалізації 
та розвитку конкурентних переваг підприємств роздрібної торгівлі є 
синтезом побудованих за виділеними критеріями оцінки на стадіях 
формування (забезпеченість, відповідність), реалізації (результативні-
сть) та розвитку (стабільність) підсистем відповідних галузевих лока-
льних та узагальнюючих інтегральних показників, що дозволяє суб'є-
ктам ритейлу ефективно управляти конкурентними перевагами.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98281  
 

Дата реєстрації авторського права  23.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Чорна Марина Віталіївна, Смольнякова Наталія Миколаївна, Воло-
сов Анатолій Михайлович, Рєзник Маріанна 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)  Науковий твір "Науково-методичний підхід до формування конкуре-
нтних переваг підприємств роздрібної торгівлі"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Науково-методичний підхід дозволяє підприємствам роздрібної торгі-
влі комплексно вирішувати проблеми, пов'язані з формуванням кон-
курентних переваг, змінювати/підвищувати власні конкурентні пози-
ції порівняно з іншими конкурентами та на певному сегменті ринку.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98282  
 

Дата реєстрації авторського права  23.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Водолажський Максим Леонідович, Кошман Тетяна Володимирівна, 
Сидоренко Тетяна Павлівна, Фоміна Тетяна Вадимівна, Чумак Світ-
лана Олександрівна  

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

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

твору (творів)  Наукова праця "Метод дослідження соціальної адаптації та якості 
життя дітей, хворих на цукровий діабет"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Розроблено анкету для батьків дітей, хворих на цукровий діабет.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98283  
 

Дата реєстрації авторського права  23.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Гуляєв Кирило 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 "elect.pro"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Комп'ютерна програма "elect.pro" призначена для автоматизації ро-
боти політичного штабу і управління виборчою кампанією, яка поєд-
нує управління діяльністю штабу, контролем ефективності штабних і 
польових працівників, зверненнями виборців та обліком ресурсів 
штабу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98284  
 

Дата реєстрації авторського права  23.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Притула Ірина Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Вірш "Ты, ты свет зажег в окне"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98285  
 
Дата реєстрації авторського права  23.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Притула Ірина Володимирівна  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Вірш "Видишь свет, натупает рассвет"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98286  
 

Дата реєстрації авторського права  23.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Притула Ірина Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Вірш "Я прекрасна и напрасно"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98287  
 

Дата реєстрації авторського права  23.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Притула Ірина Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір (поезія)  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Вірш "Серце вразила блакить"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98288  
 

Дата реєстрації авторського права  23.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Трухін Дмитро Юрійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Усний твір, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник усних творів "Унікальний відео курс для навчання дітей ві-
ком від 6 років по збиранню головоломок (Кубиків Рубика)" ("Відео 
курс школи спідкубінгу "Kubikus"")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Унікальність курсу полягає у заміні складних спідкуберських формул 
на візуально-ментальні історії, які полегшують запам'ятовування для 
дітей. Послідовність вивчення сформована таким чином, щоб дитина 
вивчила всі головоломки, які є у програмі курсу, починаючи з най-
більш простих і зрозумілих, до найскладніших, завдяки асоціативному 
і образному мисленню.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98289  
 
Дата реєстрації авторського права  23.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Нежевело Валентина Вікторівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Наукова стаття "Реалізація прав учасників орендних земельних від-
носин як предмет теоретичних досліджень"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Статтею висвітлено, що в активно діючому обігу орендних правовід-
носин, який вже стало вибудувався за часи незалежності нашої держа-
ви, все меншої захищеності набувають права сторін при здійсненні 
орендних правовідносин.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98290  
 
Дата реєстрації авторського права  23.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Абрамова Тетяна Володимирівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Креслення, що стосується архітектури, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Креслення з ілюстраціями "Проект оздоблення інтер'єру Prosecco bar 
"Чотири чебуреки" в місті Львові"  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Набір креслень та ілюстрацій використовується при проведенні оздо-
блення інтер'єру та введення в експлуатацію закладу громадського 
харчування.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98291  
 

Дата реєстрації авторського права  23.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Мельник Леонід Григорович, Кубатко Олександр Васильович, Маце-
нко Олександр Михайлович, Ковальов Богдан Леонідович, Дегтярьо-
ва Ірина Борисівна, Дериколенко Анна Олександрівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Сумський державний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Науковий твір "Аналіз економічної сутності, змісту та ефектів прори-
вних технологій"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Визначено зміст проривних технологій, проаналізовано економічну 
сутність проривних технологій, досліджено позитивні та негативні 
ефекти проривних технологій 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98292  
 
Дата реєстрації авторського права  23.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Кравченко Дмитро Олександрович, Макаренко Інна Олександрівна, 
Смоленніков Денис Олегович, Чорток Юлія Володимирівна  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Сумський державний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

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

Комп'ютерна програма для аналізу індикаторів корпоративної соціа-
льно-екологічної відповідальності підприємств із врахуванням потреб 
стейкхолдерів передбачає самооцінювання компанії в розрізі трьох 
груп показників - економічних, соціальних та екологічних, а також 
дослідження інтересів трьох основних груп зацікавлених сторін - пра-
цівників підприємства, громади та споживачів продукції.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98293  
 

Дата реєстрації авторського права  23.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Летуновська Наталія Євгенівна  
 
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 оцінювання ефективності порт-
фелю соціальних ініціатив суб'єктів господарювання за комплексом 
різноспрямованих показників"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Запропоновано та обґрунтовано методичний підхід до оцінювання 
ефективності соціально-економічних ініціатив підприємств на основі 
розрахунку економічної складової, складової пріоритетності та скла-
дової цінності для національної економіки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98294  
 

Дата реєстрації авторського права  23.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Розман Ірина Іллівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Педагогічна біо-
графістика: навчальний посібник"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98295  
 

Дата реєстрації авторського права  23.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Дугієнко Наталя Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Міжнародна 
економічна діяльність України: методичні рекомендації до практич- 
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                                                           них занять для здобувачів ступеня вищої освіти бакалавра спеціально-
сті "Економіка" освітньо-професійної програми "Міжнародна еконо-
міка"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98296  
 

Дата реєстрації авторського права  23.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Ющенко Надія Леонідівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Стаття "Current state of development in the field of economic and 
mathematical modeling of thermal power" ("Сучасний стан розробок в 
галузі економіко-математичного моделювання розвитку теплоенерге-
тики")"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98297  
 

Дата реєстрації авторського права  23.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Прокоф'єв Геннадій Леонідович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Англійська мова: 
навчальний посібник"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Посібник адресований студентам економічних спеціальностей, які на-
вчаються у вищих аграрних навчальних закладах.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98298  
 

Дата реєстрації авторського права  23.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Мельник Леонід Григорович, Кубатко Олександр Васильович, Сотник 
Ірина Миколаївна, Гончаренко Олексій Сергійович, Срібранець Юлія 
Сергіївна, Торба Іван Валерійович  
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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 "Комплексний аналіз проривних технологій як основи 
формування альтернативної енергетики"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Проаналізовано проривні технології як основу сестейнової трансфор-
мації енергетики країн ЄС; визначено базові проривні технології роз-
витку "зеленої" енергетики; досліджено проривні технології сучасно-
го розвитку альтернативної енергетики.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98299  
 

Дата реєстрації авторського права  23.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Кравченко Дмитро Олександрович, Макаренко Інна Олександрівна, 
Кравченко Олена Володимирівна, Смоленніков Денис Олегович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Сумський державний університет 
 
Об'єкт авторського права, до  

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

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

Комп'ютерна програма "BankMark" дозволяє автоматизувати проце-
дуру визначення аудиторами індексу банку та його рейтингу при про-
ходженні процедури верифікації звітів з КСЕВ. Результатом роботи 
програми є оцінка якості та комплаєнсу звітів з КСЕВ звітуючих су-
б'єктів та їх відповідність регуляторним вимогам, формальним, зміс-
товним критеріям.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98300  
 

Дата реєстрації авторського права  23.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Догадайло Яна 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 "Удосконалення вибору пріо-
ритетного конкуренту підприємства"  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В творі удосконалено методичний підхід щодо вибору пріоритетного 
конкуренту підприємства шляхом забезпечення універсальності за-
стосування, об'єктивності вибору, відповідності чинним законодавчим 
та нормативним документам, а також врахування під час вибору не 
тільки чистого доходу за видами діяльності, але і характеру його ди-
наміки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98301  
 

Дата реєстрації авторського права  23.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Бушак Орест Станіславович  
 
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 "Маленький принц"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Інструментальна сюїта для саксофона, альта, класичної гітари і дже-
мбе. Вибрані частини.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98302  
 

Дата реєстрації авторського права  24.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Струць Павло Петрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Комунальний концертний заклад культури "Академічний камерний 
хор "Хрещатик" 

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Похідний твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Аранжування української народної пісні "Ішло дівча лучками" для 
виконання складом камерного мішаного хору і двох солістів"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98303  
 

Дата реєстрації авторського права  24.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Гидирим 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, ілюстрація  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Літературний письмовий твір практичного характеру "Авторський 
курс "Королева как стиль жизни" ("Королева как стиль жизни")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Авторський курс розроблено з метою надихнути жінок до змін в осо-
бистому житті і бізнес-сфері.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98304  
 
Дата реєстрації авторського права  24.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Горбенко Анастасія Євгенівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір практичного характеру "Концепция 
телепрограммы "Хочу Собаку". С чем сталкиваются люди когда заво-
дят собаку" ("Хочу собаку")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Суть твору полягає у формуванні та розвитку розуміння у людей, які 
мріють про собаку, щляхом надання цим людям можливості проведе-
ння часу з собакою в найбільш складному віці. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98305  
 
Дата реєстрації авторського права  24.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Почтова Євгенія Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 
"Принципи та умови створення спеціального приміщення для роботи 
з інфекційними хворими, зокрема з хворими на активний туберкульоз 
органів дихання, у територіальних підрозділах Національної поліції 
України"  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі розкрито принципи та умови створення у територіальних під-
розділах Національної поліції України спеціального приміщення для 
роботи із інфекційними хворими, зокрема з хворими на відкриту фор-
му туберкульозу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98306  
 

Дата реєстрації авторського права  24.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Жукова Маргарита Ігорівна, Полєтаєва Ганна Норайрівна, Жуков 
Ігор Олександрович  

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

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація, похідний твір, складений 
твір  

 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка літературних письмових творів з ілюстраціями "Збірка проек-
тів мультимедійного дизайну"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

До збірки входять описи таких проектів як: анімаційний ролик "Злість", 
дизайн двовимірної гри "Гоустін", дизайн мобільної гри за мотивами 
твору "Колгосп тварин" Джорджа Орвелла.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98307  
 

Дата реєстрації авторського права  24.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Горін Олександр Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Сценарій "Гекатонхейр"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98308  
 

Дата реєстрації авторського права  24.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Завгородній Віталій Віталійович, Іванчук Олексій Вікторович, Козел 
Віктор Миколайович, Дроздова Євгенія Анатоліївна  
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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 для розширення можливостей месенджеру 
Telegram "Remembrall"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98309  
 

Дата реєстрації авторського права  24.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Короткова 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 "Англомовна креативна картина світу у дискурсивно-
комунікативному висвітлені"  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Короткова Л. В. Англомовна креативна картина сві-
ту у дискурсивно-комунікативному висвітлені : Монографія / Л. В. 
Короткова. - Херсон : Грінь Д. С., 2015. - 342 с. 

 
Анотація   

Монографія присвячена дослідженню проблеми творчості/креатив-
ності в англомовній картині світу. Багатовимірні феномени текс-
ту/дискурсу, що належать до числа ключових понять епохи, опису-
ються в монографії на основні домінуючих сьогодні в науці принципів 
пізнання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98310  
 

Дата реєстрації авторського права  24.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Короткова 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 "Текстовые аномалии в постмодернистской англоязыч-
ной художественной прозе: лингвокогнитивный аспект"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Короткова Л. Текстовые аномалии в постмодернист-

ской англоязычной художественной прозе: лингвокогнитивный аспект :  
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                                                            Монография. - Херсон : ОАО "Херсонская городская типография", 
2010. - 144 с.  

 
Анотація   

Монографія присвячена одній з проблем сучасної когнітивної лінгвіс-
тики - проблемі текстових аномалій, що є стрижневими компонента-
ми постмодерністської художньої прози.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98311  
 

Дата реєстрації авторського права  24.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Ковбатюк Марина Володимирівна, Стрілок Іванна Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

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

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Робочий зошит з дисципліни "Мі-
кроекономіка"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У робочому зошиті систематизовано практичні заняття, які охоплю-
ють тематику курсу в межах двох змістовних модулів, передбачених 
програмою навчальної дисципліни: ринок та механізми його функці-
онування та споживач і виробник у системі ринкових відносин.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98312  
 

Дата реєстрації авторського права  24.06.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Ковбатюк Марина Володимирівна, Стрілок Іванна Іванівна  
 

Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державний університет інфраструктури та технологій 
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Робочий зошит з дисципліни "Ма-
кроекономіка"  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів   
 

Анотація   
У робочому зошиті систематизовано практичні заняття, які охоплю-
ють тематику курсу в межах двох змістовних модулів, передбачених 
програмою навчальної дисципліни: основи макроекономіки та макро-
економічної політики.  
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98313  
 

Дата реєстрації авторського права  24.06.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Петренко Ольга Іванівна, Горбенко Оксана Іванівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

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

твору (творів)  Навчальний посібник "Управління проектами"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Посібник складається з десяти тем, термінологічного словника та до-
датків, що можуть бути використані як роздатковий матеріал при ви-
вченні тем в аудиторії.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98314  
 

Дата реєстрації авторського права  24.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Аніщенко Оксана Олександрівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературно-письмовий твір "Проект бізнес-ідеї для розвитку еконо-
міки України" ("оnline бізнес-мережа "businessbook.com.ua")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Online бізнес-мережа для українського бізнесу допоможе об'єднати ве-
сь український бізнес на одному ресурсі. Це дозволить шукати поста-
чальників, покупців, продавців значно швидше, а найголовніше в се-
редині країни. Тобто для виробників стане простіше, швидше і деше-
вше закуповувати сировину, а для продавців знаходити нові ринки 
збуту, нових партнерів, нових клієнтів, спілкуватись між собою в реа-
льному часі, купувати одразу на ресурсі, проводити відеопрезентації, 
конференції. І більшість коштів бізнесу будуть залишатися в країні, а 
не йти за кордон.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98315  
 
Дата реєстрації авторського права  24.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Каретник Олена Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Кіносценарій "Принцеса Півоній"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Видовищна історія дівчини Мілени, красуні-квіткарки, яка знайшла 
покинутий сад з фантастичними квітами та містечко, в якому ніхто не 
жив. Але посеред краси ховається небезпека. На дівчину чекають при-
годи, випробування і любов. Вона має розкрити таємницю дивовижно-
го саду, врятувати життя та кохання.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98316  
 

Дата реєстрації авторського права  24.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Канівець Ігор Володимирович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом, складений твір  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірник пісень "Нарциси"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Даний збірник складається з пісень, що створені протягом 2017-2020 
років автором в рамках музичного проекту "Амброзія".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98317  
 

Дата реєстрації авторського права  24.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Попель Анатолій Валерійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір "ЗИСПУЧЕ"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Молода людина на ім'я Глєб Філіпов опиняється в дивному місці, яке 
наче все складається з коридорів та кабінетів. Глєб не пам'ятає, як 
сюди потрапив і що з ним сталося напередодні...  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98318  
 

Дата реєстрації авторського права  24.06.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Буковинський Адріан Йосипович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір "Набір ігрових карток "Послухай, по-
думай, скажи"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98319  
 

Дата реєстрації авторського права  25.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Грінченко Віктор Григорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Наукова стаття "Колективізація на Єлисаветградщині в перші роки 
НЕПУ"  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Грінченко В. Г. Колективізація на Єлисаветградщині 
в перші роки НЕПУ // Історія України. Маловідомі імена, події, факти : 
Збірник статей. - Випуск 16. - 2001. - С. 70. 

 

Анотація   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98320  
 

Дата реєстрації авторського права  25.06.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Грінченко Віктор Григорович  
 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Наукова стаття "Внесок І. С. Романченка у дослідження творчої спа-
дщини Михайла Драгоманова"  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Грінченко В. Г. Внесок І. С. Романченка у дослідже-
ння творчої спадщини Михайла Драгоманова // Переяславський літо-
пис : зб. наук. статей. Вип. 12 / [ред. колегія : Коцур В. П. (голов. ред.) 
та ін.]. - Переяслав-Хмельницький, 2017. - С. 86. 

 

Анотація   
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98321  
 
Дата реєстрації авторського права  25.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Грінченко Віктор Григорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Наукова стаття "Церква-усипальниця Раєвських серед меморіальних 
споруд героям війни 1812 року"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Грінченко В. Г. Церква-усипальниця Раєвських се-

ред меморіальних споруд героям війни 1812 року // Наукові записки. 
Серія: Історичні науки. - Випуск 15. - Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Ви-
нниченка, 2012. - С. 253. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98322  
 

Дата реєстрації авторського права  25.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Грінченко Віктор Григорович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Наукова стаття "Релігійне життя Уманщини в умовах нацистської 
окупації (за матеріалами газети "Уманський голос")  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Грінченко В. Г. Релігійне життя Уманщини в умовах 
нацистської окупації (за матеріалами газети "Уманський голос" // 
Уманська старовина: Науковий журнал. - Умань : Видавничо-поліг-
рафічний центр "Візаві". - 2017. - Вип. 4. - С. 67. 

 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98323  
 
Дата реєстрації авторського права  25.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Сулим Андрій Олександрович, Мельник Олександр Олександрович, 
Хозя Павло Олександрович, Третяк Едуард В'ячеславович  

 
Повне ім'я або повне офіційне  

найменування роботодавця  Державне підприємство "Український науково-дослідний інститут 
вагонобудування" 
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Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний твір наукового характеру "Алгоритмічне та математи-
чне забезпечення для комп'ютерної програми "Rational trajectory"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір призначений для визначення раціонального режиму ведення по-
їзда, а саме поїзда метрополітену, шляхом знаходження такого керую-
чого впливу для заданих швидкісних обмежень на ділянці, за якого 
забезпечується графік руху та споживається мінімальна кількість 
електроенергії з контактної мережі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98324  
 

Дата реєстрації авторського права  25.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Чернікова Дар'я Володимирівна (Dari Chernikova)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Збірка ювелірних виробів "Стихії"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98325  
 
Дата реєстрації авторського права  25.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Новікова Євгенія Борисівна, Саєнко Наталія Віталіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  

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

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

твору (творів)  Твір науково-практичного характеру "Потенціал гейміфікації як су-
часної освітньої технології в умовах ЗВО"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Мета роботи полягає у з'ясуванні сутності геміфікації як нової техно-
логії; визначенні специфіки використання гейміфікації в навчально-
му середовищі; з'ясуванні її потенціалу в навчанні іноземних мов у 
ЗВО.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98326  
 

Дата реєстрації авторського права  25.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Лимаренко Марк Олександрович, Мазур Володимир Олексійович, 
Мазур Яна Юріївна  

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

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

твору (творів)  Сценарій телевізійного фільму "Штурм" 1-3 серії"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Описано будні спеціального підрозділу СБУ "Штурм", який протидіє 
масштабній операції ворогів України, що спрямована на підрив її су-
веренітету і безпеки.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98327  
 

Дата реєстрації авторського права  25.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Белов Олександр Олександрович, Гаврильченко Юлія Петрівна, 
Іщейкін Костянтин Євгенович, Келлер Ольга Борисівна, Кирилюк 
Федір Михайлович, Кіорсак Владислав Борисович, Ковалко Наталія 
Миколаївна, Кушнарьов Максим Володимирович, Луптак Мілан, Лу-
птакова Марина, Макарчук Володимир Степанович, Мельник Віктор 
Мирославович, Петрушенко Олена Федорівна, Рієр Яків Григорович, 
Сасін Владислав Олександрович, Середа Ольга Вадимівна, Скаленко 
Олексій Карпович, Терлюк Іван Ярославович  

 

Повне ім'я або 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 "Навіщо нам податки. Держава як спільний бізнес"  
 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Навіщо нам податки. Держава як спільний бізнес. / 
Нариси за редакцією Н. М. Ковалко та В. М. Мельника. - Київ : ТОВ 
"Якабу Паблішинг", 2019. - 240 с. ; іл.  

 

Анотація   
Ця книжка - путівник історією спільного благополуччя від первісних 
суспільств до сучасних систем оподаткування, укладений українськи-
ми, білоруськими, німецькими та чеськими фахівцями. Податкова по-
літика - неодмінна частина нашого життя, навіть якщо ми про це не 
замислюємося. Читаючи книгу, ви зможете помандрувати первісними 
мисливськими стоянками, трипільськими містами, месопотамськими 
каналами, візантійськими фортецями, середньовічними французьки-
ми замками, англійськими портами, монгольськими поштовими стан-
ціями, українським козацьким степом, петровською Росією та габсбу-
рзькою Австрією.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98328  
 

Дата реєстрації авторського права  25.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Кукулевська Софія Ісаківна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Загадка пробки" 
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

"Загадка пробки" теоретичні та емпіричні наукові розробки та реко-
мендації по технічному втіленню.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98329  
 

Дата реєстрації авторського права  25.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Мельничук Ганна Сергіївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Стаття "До питання оцінки ефективності бюджетної підтримки това-
ровиробників в Україні"  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Мельничук Г. С. До питання оцінки ефективності 
бюджетної підтримки товаровиробників в Україні / Формування рин-
кових відносин в Україні. - 2013. - Вип. 3 (142). - С. 193-199. 

 
Анотація   

У статті розглянуто систему оцінки ефективності виконання бюджет-
них програм в Україні. Встановлено, що більшість із затверджених ре-
зультативних показників ефективності бюджетних програм відобра-
жають середні витрати, а не кінцевий результат реалізації програми. 
Запропоновано систему показників оцінки ефективності бюджетної 
підтримки товаровиробників за окремими напрямами спрямування 
коштів.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98330  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2020  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Глущенко Юлія Анатоліївна  
 

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

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

твору (творів)  Наукова стаття "Місцеві бюджети України в процесі реалізації фінан-
сової децентралізації"  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Глущенко Ю. А. Місцеві бюджети України в процесі 
реалізації фінансової децентралізації // Наукові записки інституту за-
конодавства Верховної Ради України. - 2015. - № 2. - С. 106-112. 

 
Анотація   

Розглянуто теоретичні основи місцевих бюджетів України як головної 
складової бюджетної системи та основного фінансового ресурсу місце-
вих органів влади.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98331  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Глущенко Юлія Анатоліївна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Наукова стаття "Бюджетне забезпечення місцевого самоврядування в 
процесі децентралізації влади в Україні"  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Глущенко Ю. А. Бюджетне забезпечення місцевого 
самоврядування в процесі децентралізації влади в Україні // Наукові 
записки Інституту законодавства Верховної Ради України. - 2016. - № 6. - 
С. 122-128. 

 
Анотація   

У статті проведено дослідження стану бюджетного забезпечення місце-
вого самоврядування в період незалежності та в умовах децентраліза-
ції влади в Україні.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98332  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Трушляков Євген Іванович, Слободян Сергій Олегович, Ломоносова 
Оксана Едуардівна, Ломоносов Анатолій 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)  Науковий твір "Каталог видів організаційної роботи науково-педаго-
гічних працівників та статистична інформація щодо їх застосування у 
нормах часу закладів вищої освіти України"  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Наведено систематизований перелік видів організаційної роботи, які 
виконуються науково-педагогічними працівниками закладів вищої 
освіти України. Як інформаційну базу для формування каталогу ви-
користано норми часу, встановлені на види організаційної роботи, що 
діяли у 41-му закладі вищої освіти України у 2018-2019 роках. Систе-
матизація видів робіт у каталозі здійснена відповідно до їх мети, хара-
ктеру та змісту.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98333  
 
Дата реєстрації авторського права  26.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Трушляков Євген Іванович, Слободян Сергій Олегович, Ломоносова 
Оксана Едуардівна, Ломоносов Анатолій 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)  Науковий твір "Каталог видів наукової роботи науково-педагогічних 
працівників та статистична інформація щодо їх застосування у нор-
мах часу закладів вищої освіти України"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Наведено систематизований перелік видів наукової роботи, які вико-
нуються науково-педагогічними працівниками закладів вищої освіти 
України. Як інформаційну базу для формування каталогу використа-
но норми часу, встановлені на види методичної роботи, що діяли у 41-
му закладі вищої освіти України у 2018-2019 роках. Систематизація 
видів робіт у каталозі здійснена відповідно до їх мети, характеру та 
змісту. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98334  
 
Дата реєстрації авторського права  26.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Трушляков Євген Іванович, Слободян Сергій Олегович, Ломоносова 
Оксана Едуардівна, Ломоносов Анатолій 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)  Науковий твір "Каталог видів методичної роботи науково-педагогіч-
них працівників та статистична інформація щодо їх застосування у 
нормах часу закладів вищої освіти України"  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Наведено систематизований перелік видів наукової роботи, які вико-
нуються науково-педагогічними працівниками закладів вищої освіти 
України. Як інформаційну базу для формування каталогу використа-
но норми часу, встановлені на види методичної роботи, що діяли у 41-
му закладі вищої освіти України у 2018-2019 роках. Систематизація 
видів робіт у каталозі здійснена відповідно до їх мети, характеру та 
змісту. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98335  
 
Дата реєстрації авторського права  26.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Трушляков Євген Іванович, Слободян Сергій Олегович, Ломоносова 
Оксана Едуардівна, Ломоносов Анатолій 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)  Науковий твір "Каталог видів виховної роботи науково-педагогічних 
працівників та статистична інформація щодо їх застосування у нормах 
часу закладів вищої освіти України"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Наведено систематизований перелік видів наукової роботи, які вико-
нуються науково-педагогічними працівниками закладів вищої освіти 
України. Як інформаційну базу для формування каталогу використа-
но норми часу, встановлені на види методичної роботи, що діяли у 41-
му закладі вищої освіти України у 2018-2019 роках. Систематизація 
видів робіт у каталозі здійснена відповідно до їх мети, характеру та 
змісту. 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98336  
 
Дата реєстрації авторського права  26.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Трушляков Євген Іванович, Слободян Сергій Олегович, Ломоносова 
Оксана Едуардівна, Ломоносов Анатолій 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)  Науковий твір "Каталог заходів з підвищення кваліфікації (стажува-
ння) науково-педагогічних працівників та статистична інформація 
щодо їх застосування у нормах часу закладів вищої освіти України"  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Наведено систематизований перелік видів заходів з підвищення квалі-
фікації (стажування), які виконуються науково-педагогічними праців-
никами закладів вищої освіти України. Як інформаційну базу для фо-
рмування каталогу використано норми часу, встановлені на заходи з 
підвищення кваліфікації (стажування), що діяли у 41-му закладі ви-
щої освіти України у 2018-2019 роках. Систематизація видів робіт у 
каталозі здійснена відповідно до їх мети, характеру та змісту. 
 
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98337  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Войдюк Ельзара 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)  Книга "SEX DIARY"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98338  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Скиба Інна Михайлівна, Михайлишина Ніна Пилипівна  
 
Повне ім'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 "Етно-Нурт: обрядове дійство "Над-
дніпрянське весілля"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Автори твору ставлять за мету показати місцевому населенню Украї-
ни традиційне весілля як своєрідний документ, що має величезне пі-
знавальне значення, відображає суспільні і родинні відносини на тому 
чи іншому стані історії розвитку українського народу.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98339  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Serhii Havrylenko (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір без тексту "In Munich"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98340  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Serhii Havrylenko (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір без тексту "I'm in Love"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98341  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Serhii Havrylenko (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір без тексту "Tango of Strings"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98342  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Serhii Havrylenko (псевдонім)  
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір без тексту "North Sea"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98343  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Serhii Havrylenko (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір без тексту "Rome!"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98344  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Serhii Havrylenko (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір без тексту "Why Should I Cry"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98345  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Serhii Havrylenko (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір без тексту "You've Always Been My Queen"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98346  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Serhii Havrylenko (псевдонім)  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір без тексту  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір без тексту "Cagliari"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98347  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Ворона Володимир 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)  Історичний роман "Хоробор". Книга друга "Княжа воля" ("Княжа 
воля")  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Кінець Х століття. Події роману розгортаються під час приходу до 
влади великого князя Володимира Святославовича. Внаслідок між-
усобиць між силами Святослава Ігоровича, княжа влада на Русі по-
слабла, підвладні землі прагнули вийти з-під контролю Києва і моло-
дий Володимир змушений зміцнювати свою владу, проводячи жорст-
ку централізацію та впроваджуючи адміністрування своєї влади. Зо-
бражено процес християнизації Русі.   
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98348  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Кокотюха Андрій Анатолійович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Сценарій повнометражного художнього фільму "Адвокат зі Львова"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У 1908 році адвокат Клим Кошовий з причин політичного пересліду-
вання емігрує з Києва, що на той час перебував під окупацією Російсь-
кої імперії, до Австро-Угорського Львова і дізнається, що його друга 
Євгена Сойку вбито. Клим береться за розслідування вбивства Сойки, 
а також численних жертв так званого "маніяка", стикаючись з тиском 
з боку місцевої влади.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98349  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  CHRISTAH RAY (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 "Monster"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Англомовна пісня "Monster" про впевнену сторону особистості.  
  

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98350  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Дмитренко Сергій Олександрович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Літературний сценарій "Мана. Легенда про Дюнкерк" ("Мана")  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Через владні амбіції короля Владислава IV та палацові інтриги, в які 
потрапляє Богдан Хмельницький, до Франції їде Іван Сірко із козаками,  
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аби допомогти армії Великого Конде відбити у іспанців фортецію Дю-
нкерк. Окрім дивних спогадів, на шляху Сірка стають немилість кар-
динала Мазаріні, підступи його шпигуна та потойбічний чорт - Куцак, 
який пов'язаний із драматичними подіями дитинства Івана.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98351  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Гаврилюк Надія 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 "Маркетинговый анализ рынка первичной недви-
жимости в Одессе для разработки концепции нового проекта в центре 
города"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98352  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Іваненко Федір Вікторович, Самойленко Андрій Григорович, Іванен-
ко Віктор Федорович  

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

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

твору (творів)  Літературний письмовий твір наукового характеру "Методичні мате-
ріали для проходження технологічної практики"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Твір створений для проходження студентами технологічної практики, 
спрямований на закріплення теоретичних знань з питань запрова-
дження у аграрному виробництві енергозберігаючих, природоохорон-
них технологій та інших інновацій на основі прогресивних методів ве-
дення галузі, аналізу їх ефективності на прикладі бази практики, 
опрацювання питань екологічної безпеки виробництва, зберігання 
сировини, готової продукції та утилізації відходів підприємства.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98353  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2020  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Іваненко Федір Вікторович, Сінченко Віктор Миколайович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Навчально-методичний посібник "Технологія зберігання та перероб-
ки сільськогосподарської продукції"  

 

Вихідні дані для оприлюднених творів  Опублікування: Іваненко Ф. В., Сінченко В. М. Технологія зберігання 
та переробки сільськогосподарської продукції : Навч.-метод. посіб. 
для самост. вивч. дисц. - К. : КНЕУ, 2005. - 221 с. 

 
Анотація   

У посібнику висвітлено необхідні матеріали для самостійного вивчен-
ня дисципліни, що викладається студентам економічних спеціальнос-
тей (спеціалізацій) - "Економіка агропромислових формувань", "Еко-
номіка агробізнесу", "Менеджмент агробізнесу".  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98354  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Савчук Тамара Олександрівна, Руденко Максим Валентинович  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Веб-сервіс для проведення інтерактивних 
презентацій"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Програмне забезпечення, що базується на удосконаленому алгоритмі 
проведення інтерактивних презентацій з опитуванням. Розробка ви-
конана засобами мови програмування JavaScript та середовища роз-
робки Visual Studio Code. Програмний продукт збільшує ефективність 
проведення інтерактивних презентацій за рахунок розширення функ-
ціоналу та покращення доступності.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98355  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Віролайнен Оксана Василівна  
 
Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця   
 
Об'єкт авторського права, до  

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

твору (творів)  Стаття "Селектова форма навчання"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

У творі пояснюється суть поняття "селектове навчання", зокрема у 
сенсі поєднання інституційної форми навчання з індивідуальною, а 
також висвітлена концепція школи, в якій впроваджено селектове на-
вчання, дається пояснення переваг такого навчання, задля можливос-
ті розширення і конкретизації навчального змісту та забезпечення 
можливості здобувачу освіти задовольняти власні індивідуальні осві-
тні потреби.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98356  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Пашко Павло Володимирович, Ушаков Олег Юрійович, Краєвський 
Володимир Миколайович, Паянок Тетяна Миколаївна, Остапенко 
Яна Олександрівна, Параниця Надія Володимирівна, Богдан Святос-
лав 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 "Митна статистика України"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

Навчальний посібник є результатом практичної роботи працівників 
Департаменту митних інформаційних технологій та статистики Дер-
жавної митної служби України та професорсько-викладацького коле-
ктиву Університету державної фіскальної служби України. Навчаль-
ний посібник охоплює основні теми дисципліни "Митна статистика" 
та надає змогу опанувати необхідний теоретичний матеріал із запро-
понованих тем і виробити практичні уміння та навички обробки ста-
тистичної інформації у митній справі.  
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98357  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Цой 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 "Нормативна 
програма навчальної дисципліни "Філософія"  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98358  
 

Дата реєстрації авторського права  26.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Цой 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 "Нормативна 
програма науково-дослідної практики студентів"  

 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98359  
 
Дата реєстрації авторського права  26.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  Шашкова Яна Юріївна (Янет)  
 
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 текстів пісень "Оттенки любви"  
 
Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію  

авторського права на твір  98360  
 
Дата реєстрації авторського права  26.06.2020  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів), чи позначення "Aнонімно"  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 "Незвичайно-незвичайне та чаруючо-чаруюче"  
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Вихідні дані для оприлюднених творів   
 
Анотація   

В даному творі представлено вдосконалення технологій генераторів 
двигунів старовинних індійських літаючих апаратів "Вімани", дисків 
Сірла, розробки гравітаційно-антигравітаційних двигунів, нових дже-
рел енергії. Дані розробки основані в тому числі і на патентах України 
на корисну модель 117650, 116727, 126735 та авторських працях пері-
оду 2014-2020 рр., які, безумовно, будуть використовуватися не тільки 
на приладах та апаратах для дослідження космосу, матерії - простору - 
часу, при освоєнні інопланетних багатств, але й в будь-яких механізо-
ваних технологічних процесах і будь-де.  
 

 



ВІДОМОСТІ ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ДОГОВОРІВ,  

ЯКІ СТОСУЮТЬСЯ ПРАВА АВТОРА НА ТВІР 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Редько Олександр Вікторович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Datum Clarity"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4916  
 
Дата реєстрації договору 06.05.2020 

 

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  Редько Олександр Вікторович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ДАТУМ КОРП."  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Меланіч Артем Васильович, Коріков Костянтин Володимирович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "MRIYAR PAM"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4917  
 
Дата реєстрації договору 08.05.2020 

 

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  Коріков Костянтин Володимирович, Меланіч Артем Васильович - 
Шаленик Іван Іванович  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Меланіч Артем Васильович, Хуторний Юрій Миколайович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "MRIYAR PIM"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4918  
 
Дата реєстрації договору 08.05.2020 

 

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  Хуторний Юрій Миколайович, Меланіч Артем Васильович - Шаленик 
Іван Іванович  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Меланіч Артем Васильович, Коріков Костянтин Володимирович, 
Боханченко Дмитро Сергійович, Хуторний Юрій Миколайович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "MRIYAR MP"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4919  
 
Дата реєстрації договору 08.05.2020 

 

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  Хуторний Юрій Миколайович, Боханченко Дмитро Сергійович, 
Коріков Костянтин Володимирович, Меланіч Артем Васильович - 
Шаленик Іван Іванович  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Басович Леонід Миколайович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Коти"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  4920  
 
Дата реєстрації договору 14.05.2020 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  Басович Леонід Миколайович - Соловей Любов Сергіївна  
  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Басович Леонід Миколайович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Хорошо"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  4921  
 
Дата реєстрації договору 14.05.2020 

 

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  Басович Леонід Миколайович - Соловей Любов Сергіївна  
  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Абрамов Андрій Володимирович, Теміров Белял Якубович, Горбильов 
Юрій Вячеславович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комплекс комп'ютерних програм для інтернет-платежів і захисту від 
шахрайських операцій "TRANZZO" ("TRANZZO") 

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  4922  
 
Дата реєстрації договору 22.05.2020 

 

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  Горбильов Юрій Вячеславович, Теміров Белял Якубович, Абрамов 
Андрій Володимирович - ТРАНЗЗО ЛТД (TRANZZO LTD)  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Лупенко Юрій Олексійович, Кісіль Микола Іванович, Черненко 
Дмитро Сергійович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Методичний посібник "Оцінка інноваційного інвестиційного проекту 
свиноферми в особистому селянському господарстві"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Номер реєстрації договору  4923  
 
Дата реєстрації договору 22.05.2020 

 

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  Черненко Дмитро Сергійович, Кісіль Микола Іванович, Лупенко Юрій 
Олексійович - Національний науковий центр "Інститут аграрної 
економіки"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Старенький Роман Сергійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "ADVA"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4924  
 
Дата реєстрації договору 25.05.2020 
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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  Старенький Роман Сергійович - Мілленіал ОЮ  
  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Кошелєв Дмитро Володимирович, Сідашев Андрій Олександрович, 
Кошелєва Ірина Олексіївна, Бєлявцев Олексій Анатолійович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Розрахунки юридичних осіб за комунальні 
послуги (газопостачання, водопостачання, водовідведення та інші)"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4925  
 
Дата реєстрації договору 25.05.2020 

 

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  Бєлявцев Олексій Анатолійович, Кошелєва Ірина Олексіївна, Сідашев 
Андрій Олександрович, Кошелєв Дмитро Володимирович - Товариство 
з обмеженою відповідальністю "ЮНІТ-ВЕСТ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Кая Юсуф (Kaya Yusuf)  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "KIWI - SCOOTER SHARING"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4926  
 
Дата реєстрації договору 26.05.2020 

 

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  Кая Юсуф - Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕКСТРА 
ВАТТС"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Пластун Олексій Леонідович, Єльнікова Юлія Василівна, Бочкарьова 
Тетяна Олександрівна  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методика оцінювання інституційної, операційної та 
фінансової незалежності органів фінансового нагляду в Україні"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Номер реєстрації договору  4927  
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Дата реєстрації договору 03.06.2020 

 

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  Бочкарьова Тетяна Олександрівна, Єльнікова Юлія Василівна, 
Пластун Олексій Леонідович - Сумський державний університет  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Солодкий Андрій Миколайович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Urbio Модуль авторизації 2.0"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма, похідний твір  
 

Номер реєстрації договору  4928  
 
Дата реєстрації договору 03.06.2020 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  Солодкий Андрій Миколайович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ЕФ ДІ АЙ КАМПАНІ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Солодкий Андрій Миколайович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Платформа Urbio 2.0"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма, похідний твір  
 

Номер реєстрації договору  4929  
 
Дата реєстрації договору 03.06.2020 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  Солодкий Андрій Миколайович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ЕФ ДІ АЙ КАМПАНІ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Саламахо Владислав Олександрович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Urbio Модуль нотифікацій 2.0"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма, похідний твір  
 

Номер реєстрації договору  4930  
 
Дата реєстрації договору 03.06.2020 
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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  Саламахо Владислав Олександрович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ЕФ ДІ АЙ КАМПАНІ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Солодкий Андрій Миколайович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Urbio Модуль документів 2.0"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма, похідний твір  
 

Номер реєстрації договору  4931  
 
Дата реєстрації договору 03.06.2020 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  Солодкий Андрій Миколайович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ЕФ ДІ АЙ КАМПАНІ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Демченко Євген Валерійович, Мірошніков Валентин Ігорович, Чупров 
Віктор Вікторович, Сіома Микола Олександрович, Батчаєв Володимир 
Крузович, Єрьомін Олександр В'ячеславович, Палащук Іван 
Степанович, Кравцова Оксана Ігорівна  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Е-ІТТ"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4932  
 
Дата реєстрації договору 03.06.2020 

 

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  Кравцова Оксана Ігорівна, Палащук Іван Степанович, Єрьомін 
Олександр В'ячеславович, Батчаєв Володимир Крузович, Сіома 
Микола Олександрович, Чупров Віктор Вікторович, Мірошніков 
Валентин Ігорович, Демченко Євген Валерійович - Громадська 
організація "ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР З ПРАВ ЛЮДИНИ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Демчук Сергій Сергійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Kapowai Banking Service Bus" ("BSB") 
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
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Номер реєстрації договору  4933  
 
Дата реєстрації договору 03.06.2020 

 

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  Демчук Сергій Сергійович - Товариство з обмеженою відповідальністю 
"КАПОВЕЙ УКРАЇНА"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Басович Леонід Миколайович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Музичний твір з текстом "Похожа на ангела"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Музичний твір з текстом  
 

Номер реєстрації договору  4934  
 
Дата реєстрації договору 03.06.2020 

 

Вид договору  Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір  
 

Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  Басович Леонід Миколайович - Соловей Любов Сергіївна  
  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Романенко Максим Юрійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка творів образотворчого мистецтва "Дизайн інтер'єру магазину 
"evie.shoes"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  4935  
 
Дата реєстрації договору 09.06.2020 

 

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  Романенко Максим Юрійович - Блащук Валентина Святославівна  
  
 

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  Складений твір, літературний письмовий твір науково-практичного 
характеру  
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Номер реєстрації договору  4936  
 
Дата реєстрації договору 09.06.2020 

 

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  Орищенко Марина Олександрівна, Щербакова Олена Олександрівна, 
Гавриш Ірина Володимирівна - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Національний Інтелект"  

  
 

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 анлгійській мові"  

 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Номер реєстрації договору  4937  
 
Дата реєстрації договору 09.06.2020 

 

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  Фесенко Олена Миколаївна, Орищенко Марина Олександрівна, 
Щербакова Олена Олександрівна, Гавриш Ірина Володимирівна - 
Товариство з обмеженою відповідальністю "Національний Інтелект"  

  
 

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 "Science" на англійській мові частина 1, 2"  

 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Номер реєстрації договору  4938  
 
Дата реєстрації договору 09.06.2020 

 

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  Фесенко Олена Миколаївна, Щербакова Олена Олександрівна, 
Гавриш Ірина Володимирівна - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Національний Інтелект"  
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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" (Studying together) на англійській 
мові"  

 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Номер реєстрації договору  4939  
 
Дата реєстрації договору 09.06.2020 

 

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  Фесенко Олена Миколаївна, Щербакова Олена Олександрівна, 
Гавриш Ірина Володимирівна - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Національний Інтелект"  

  
 

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 предметів "Читання (Reading)" та "Письмо (Writing)" на 
англійській мові"  

 

Об'єкт авторського права, до  

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

 

Номер реєстрації договору  4940  
 
Дата реєстрації договору 09.06.2020 

 

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  Орищенко Марина Олександрівна, Щербакова Олена Олександрівна, 
Гавриш Ірина Володимирівна - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Національний Інтелект"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Артюхова Надія Олександрівна, Крмела Ян, Крмелова Владіміра   
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методика інженерного розрахунку багатоступеневої 
гравітаційної поличної сушарки"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Номер реєстрації договору  4941  
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Дата реєстрації договору 09.06.2020 

 

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  Крмелова Владіміра, Крмела Ян, Артюхова Надія Олександрівна - 
Сумський державний університет  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Артюхова Надія Олександрівна, Крмела Ян, Крмелова Владіміра   
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Методика оцінки енергетичної ефективності процесу 
сушіння в багатоступеневих поличних апаратах гравітаційного типу"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір наукового характеру  
 

Номер реєстрації договору  4942  
 
Дата реєстрації договору 09.06.2020 

 

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  Крмелова Владіміра, Крмела Ян, Артюхова Надія Олександрівна - 
Сумський державний університет  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Кайнар Наталія Василівна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка комп'ютерних програм "Пакет програмного забезпечення для 
створення централізованого банку даних відкритих захищених 
дисертацій "БД "Дисертації України"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  4943  
 
Дата реєстрації договору 10.06.2020 

 

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 "Герменевтика" - 
Державна наукова установа "Український інститут науково-технічної 
експертизи та інформації"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Цирульнев Юрій Борисович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка комп'ютерних програм "Програмний пакет для комплексного 
автоматизованого збору інформаційного змісту науково-технічних 
першоджерел "ПК дайджест фахових видань НТІ"  
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Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  4944  
 
Дата реєстрації договору 10.06.2020 

 

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 "ЦИФРОВІ 
ДОКУМЕНТИ" - Державна наукова установа "Український інститут 
науково-технічної експертизи та інформації"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Кайнар Наталія Василівна  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Збірка комп'ютерних програм "Пакет програмного забезпечення для 
створення банку даних експертів системи державної наукової та 
науково-технічної експертизи "Автоматизована інформаційна система 
супроводження реєстру експертів АІС "Експерти"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма, складений твір  
 

Номер реєстрації договору  4945  
 
Дата реєстрації договору 10.06.2020 

 

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 "Герменевтика" - 
Державна наукова установа "Український інститут науково-технічної 
експертизи та інформації"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Берназюк Олександр Олександрович, Мирида Володимир 
Анатолійович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Аналітично-правова система 
ZAKONONLINE.COM.UA"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4946  
 
Дата реєстрації договору 10.06.2020 

 

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  Мирида Володимир Анатолійович, Берназюк Олександр 
Олександрович - Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ІНФОРМАЦІЙНО-ПРАВОВІ СИСТЕМИ"  
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Пластун Олексій Леонідович, Шелюк Асіят Ашурбєківна, Бочкарьова 
Тетяна Олександрівна  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науковий твір "Модель трансмісії стійкості фінансового сектору на 
рівень фінансової безпеки держави"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір  
 

Номер реєстрації договору  4947  
 
Дата реєстрації договору 11.06.2020 

 

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  Бочкарьова Тетяна Олександрівна, Шелюк Асіят Ашурбєківна, 
Пластун Олексій Леонідович - Сумський державний університет  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Шелест Микола Борисович, Вакал Андрій Олександрович, Лупенко 
Андрій Олександрович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Науково-навчальний твір "Перевірка прицільних пристроїв 152-мм 
самохідної гаубиці 2С3М"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Літературний письмовий твір, ілюстрація  
 

Номер реєстрації договору  4948  
 
Дата реєстрації договору 11.06.2020 

 

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  Лупенко Андрій Олександрович, Вакал Андрій Олександрович, 
Шелест Микола Борисович - Сумський державний університет  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Анцибор Віктор Анатолійович, Котенко Юрій Миколайович, Мірко 
Сергій Олексійович, Рунов Олексій Юрійович, Севериненко Андрій 
Станіславович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Автоматизована система управління 
документами ДОК ПРОФ 3"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4949  
 
Дата реєстрації договору 11.06.2020 

 

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  Мірко Сергій Олексійович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "ДОКПРОФ КОНСАЛТИНГ"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Слипченко Руслан Сергійович, Мельник Дмитро Миколайович, 
Мельник Вадим Валерійович  

 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Animal-ID"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4950  
 
Дата реєстрації договору 12.06.2020 

 

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  Мельник Вадим Валерійович, Мельник Дмитро Миколайович, 
Слипченко Руслан Сергійович - Енімал Ай-Ді Корпорейшн  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Стасишин Василь Іванович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "Kapowai WEB Banking"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4951  
 
Дата реєстрації договору 15.06.2020 

 

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  Стасишин Василь Іванович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "КАПОВЕЙ УКРАЇНА"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Линда Святослав Миколайович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерні програми "Kapowai iOS Banking", "Kapowai Android 
Banking"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4952  
 
Дата реєстрації договору 15.06.2020 

 

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  Линда Святослав Миколайович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "КАПОВЕЙ УКРАЇНА"  

  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Мовчанюк Анастасія Юріївна  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твори образотворчого мистецтва "Макети колоди карт (арканів) 
"ТАРО ЦВЕТКА ЖИЗНИ. Египетское ТАРО Гермеса" та зворотної 
сторони карт"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  4953  
 
Дата реєстрації договору 15.06.2020 

 

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  Мовчанюк Анастасія Юріївна - Дугельна Тетяна Миколаївна  
  
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Муковоз Олексій Іванович  
 
Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Скульптурна композиція "АРХАНГЕЛ МИХАЇЛ - ОХОРОНЕЦЬ 
КИЄВА" - "КИЇВ ДУХОВНИЙ"  

 
Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  4954  
 
Дата реєстрації договору 17.06.2020 

 

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  Муковоз Олексій Іванович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Класичний ювелірний дім "ЛОБОРТАС"  

  
 

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  4955  
 
Дата реєстрації договору 17.06.2020 
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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  Цацко Маргарита Владиславівна, Щербакова Олена Олександрівна, 
Гавриш Ірина Володимирівна - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Національний Інтелект"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Костюк Олександр Миколайович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Твір образотворчого мистецтва "Логотип "РО "Рівненське Обласне 
Об'єднання УЦХВЄ"  

 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Твір образотворчого мистецтва  
 

Номер реєстрації договору  4956  
 
Дата реєстрації договору 22.06.2020 

 

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  Костюк Олександр Миколайович - Релігійна Організація "Рівненське 
Обласне Об'єднання Української Церкви Християн Віри 
Євангельської"  

  
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору  Москаленко Дмитро Олексійович  
 

Вид, повна та скорочена назва  

твору (творів)  Комп'ютерна програма "JetNet"  
 

Об'єкт авторського права, до  

якого належить твір  Комп'ютерна програма  
 

Номер реєстрації договору  4957  
 
Дата реєстрації договору 24.06.2020 

 

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  Москаленко Дмитро Олексійович - Товариство з обмеженою 
відповідальністю "Сейвінс"  
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Нумераційний покажчик свідоцтв про реєстрацію авторського права  
на твір за об'єктами авторського права 

 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

База даних 

97861 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Ескіз 

97500, 97683 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Ілюстрація 

97447, 97448, 97458, 97467, 97468, 97496, 97497, 97567, 97572, 97573, 

97574, 97584, 97647, 97650, 97671, 97676, 97687, 97688, 97689, 97775, 

97788, 97796, 97870, 97873, 97880, 97942, 97943, 97957, 97974, 97975, 

97979, 98020, 98099, 98116, 98117, 98118, 98125, 98134, 98208, 98227, 

98233, 98290, 98303, 98306 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Комп'ютерна програма 

97427, 97429, 97430, 97441, 97449, 97459, 97463, 97479, 97481, 97482, 

97485, 97487, 97518, 97522, 97529, 97559, 97601, 97608, 97613, 97615, 

97620, 97634, 97639, 97642, 97651, 97654, 97655, 97681, 97684, 97685, 

97737, 97739, 97740, 97741, 97742, 97743, 97786, 97792, 97793, 97800, 

97818, 97819, 97820, 97826, 97831, 97833, 97835, 97837, 97846, 97855, 

97856, 97857, 97858, 97874, 97875, 97879, 97882, 97933, 97987, 97992, 

97993, 97995, 98004, 98014, 98016, 98021, 98022, 98027, 98032, 98037, 

98039, 98049, 98050, 98051, 98072, 98075, 98076, 98077, 98078, 98086, 

98088, 98108, 98121, 98128, 98144, 98149, 98155, 98156, 98160, 98161, 

98185, 98193, 98194, 98195, 98196, 98197, 98198, 98199, 98200, 98201, 

98212, 98213, 98219, 98220, 98229, 98234, 98244, 98266, 98279, 98283, 

98292, 98299, 98308, 98354 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Креслення 

97500, 97679, 97708, 97957, 97976, 97977, 97978, 98241 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Креслення, що стосується архітектури 

98290 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір 

97432, 97447, 97448, 97454, 97462, 97471, 97472, 97478, 97490, 97497, 

97504, 97541, 97544, 97545, 97546, 97547, 97549, 97560, 97565, 97566, 

97567, 97572, 97574, 97576, 97577, 97629, 97650, 97660, 97671, 97686, 

97687, 97688, 97689, 97693, 97694, 97711, 97717, 97718, 97719, 97720, 

97722, 97735, 97747, 97748, 97751, 97787, 97798, 97813, 97816, 97821, 

97827, 97832, 97834, 97836, 97842, 97843, 97854, 97860, 97873, 97881, 

97883, 97884, 97889, 97890, 97891, 97892, 97893, 97894, 97895, 97896, 

97897, 97898, 97906, 97907, 97908, 97909, 97910, 97913, 97936, 97943, 
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97945, 97966, 97979, 97988, 97994, 97997, 97998, 98013, 98033, 98038, 

98040, 98043, 98098, 98115, 98116, 98117, 98118, 98125, 98127, 98129, 

98131, 98153, 98170, 98205, 98246, 98248, 98267, 98303, 98304, 98305, 

98306, 98307, 98314, 98317, 98318, 98326, 98337, 98338, 98347, 98348, 

98350 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір (поезія) 

97626, 97691, 97728, 97755, 97791, 98183, 98203, 98207, 98258, 98284, 

98285, 98286, 98287, 98359 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір белетристичного характеру 

97859, 98122 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір навчального характеру 

97464, 97465, 97466, 97590, 97592, 97593, 97594, 97667, 97668, 97669, 

97695, 97714, 97715, 97716, 97721, 97810, 97811, 97867, 97886, 97914, 

97955, 97956, 98184, 98264 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір науково-освітнього характеру 

97598, 97599 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 

97506, 97508, 97509, 97510, 97542, 97543, 97602, 97676, 97704, 97705, 

97944, 98069, 98070, 98162, 98163, 98164, 98231, 98255, 98300, 98325 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір науково-прикладного характеру 

97853, 98002 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір науково-публіцистичного характеру 

97519, 97520, 97521, 98177 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір науково-технічного характеру 

97812, 97938, 98232, 98233, 98360 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

97431, 97434, 97439, 97440, 97442, 97443, 97444, 97455, 97456, 97457, 

97460, 97461, 97467, 97468, 97469, 97470, 97473, 97474, 97475, 97476, 

97477, 97480, 97483, 97493, 97495, 97502, 97503, 97505, 97507, 97511, 

97512, 97513, 97514, 97515, 97516, 97517, 97523, 97524, 97530, 97531, 

97532, 97533, 97534, 97535, 97536, 97537, 97538, 97539, 97540, 97548, 

97551, 97558, 97561, 97562, 97563, 97564, 97568, 97569, 97570, 97571, 

97573, 97584, 97591, 97595, 97596, 97597, 97603, 97604, 97609, 97610, 

97611, 97612, 97619, 97621, 97622, 97623, 97624, 97625, 97627, 97630, 

97631, 97632, 97636, 97637, 97638, 97640, 97641, 97643, 97644, 97645, 

97646, 97647, 97648, 97656, 97657, 97658, 97662, 97663, 97664, 97665, 

97666, 97670, 97675, 97682, 97697, 97712, 97713, 97726, 97727, 97729, 

97749, 97750, 97752, 97753, 97754, 97756, 97761, 97762, 97763, 97765, 
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97766, 97767, 97768, 97769, 97770, 97771, 97772, 97774, 97775, 97776, 

97777, 97778, 97779, 97780, 97781, 97782, 97783, 97784, 97785, 97788, 

97789, 97796, 97799, 97804, 97805, 97806, 97807, 97808, 97809, 97825, 

97838, 97839, 97840, 97841, 97865, 97866, 97868, 97869, 97870, 97871, 

97872, 97876, 97877, 97878, 97885, 97887, 97888, 97899, 97900, 97901, 

97902, 97903, 97904, 97905, 97911, 97912, 97918, 97919, 97920, 97922, 

97925, 97927, 97931, 97932, 97934, 97935, 97946, 97947, 97958, 97959, 

97960, 97961, 97962, 97963, 97964, 97965, 97967, 97968, 97969, 97970, 

97971, 97972, 97973, 97974, 97975, 97980, 97981, 97982, 97983, 97984, 

97985, 97999, 98000, 98001, 98005, 98006, 98007, 98008, 98009, 98010, 

98015, 98018, 98023, 98024, 98028, 98029, 98030, 98031, 98035, 98036, 

98041, 98042, 98044, 98045, 98046, 98047, 98048, 98052, 98053, 98055, 

98056, 98057, 98058, 98062, 98063, 98064, 98065, 98066, 98067, 98068, 

98071, 98073, 98074, 98080, 98081, 98082, 98083, 98084, 98085, 98093, 

98095, 98099, 98100, 98101, 98102, 98103, 98104, 98105, 98107, 98109, 

98110, 98111, 98112, 98113, 98114, 98119, 98126, 98132, 98133, 98134, 

98135, 98136, 98137, 98138, 98139, 98140, 98141, 98142, 98143, 98145, 

98148, 98152, 98157, 98158, 98159, 98165, 98166, 98167, 98168, 98169, 

98171, 98172, 98173, 98174, 98175, 98178, 98179, 98180, 98181, 98182, 

98186, 98188, 98189, 98190, 98191, 98202, 98204, 98208, 98211, 98214, 

98218, 98221, 98222, 98223, 98224, 98225, 98226, 98227, 98228, 98230, 

98235, 98236, 98237, 98238, 98239, 98240, 98241, 98242, 98243, 98249, 

98250, 98251, 98252, 98253, 98254, 98262, 98263, 98280, 98281, 98282, 

98289, 98291, 98293, 98294, 98295, 98296, 98297, 98298, 98309, 98310, 

98311, 98312, 98313, 98319, 98320, 98321, 98322, 98323, 98327, 98328, 

98329, 98330, 98331, 98332, 98333, 98334, 98335, 98336, 98351, 98352, 

98353, 98356, 98357, 98358 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір практичного характеру 

97484, 97491, 97501, 97661, 97880, 97991, 98089, 98355 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір публіцистичного характеру 

97773, 97986, 98026 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір рекламно-інформаційного характеру 

97828 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір технічного характеру 

97550 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір учбово-практичного характеру 

97450, 97451, 97452, 97557 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір учбового характеру 

97801, 97802 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір, створений для кіно 

97709, 97710, 98096, 98097, 98154, 98247, 98315 
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Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Літературний письмовий твір, створений для телебачення 

97453 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Музичний твір без тексту 

98176, 98260, 98301, 98339, 98340, 98341, 98342, 98343, 98344, 98345, 

98346 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Музичний твір з текстом 

97445, 97488, 97489, 97494, 97498, 97499, 97525, 97526, 97527, 97552, 

97553, 97554, 97555, 97556, 97579, 97580, 97581, 97582, 97583, 97585, 

97586, 97587, 97588, 97589, 97600, 97628, 97673, 97674, 97696, 97698, 

97699, 97700, 97701, 97702, 97706, 97732, 97734, 97736, 97795, 97815, 

97822, 97847, 97848, 97849, 97850, 97851, 97852, 97916, 97917, 97923, 

97924, 97926, 97928, 97929, 97930, 97989, 98011, 98025, 98034, 98123, 

98124, 98206, 98209, 98210, 98256, 98257, 98259, 98268, 98269, 98270, 

98271, 98272, 98273, 98274, 98275, 98276, 98277, 98278, 98316, 98349 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Похідний твір 

97449, 97585, 97586, 97722, 97730, 97731, 97733, 97734, 97816, 97830, 

97862, 97863, 97864, 97996, 98097, 98302, 98306 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Складений твір 

97471, 97486, 97492, 97496, 97500, 97528, 97575, 97577, 97579, 97580, 

97583, 97585, 97586, 97589, 97600, 97614, 97626, 97633, 97635, 97650, 

97652, 97653, 97659, 97660, 97661, 97671, 97672, 97683, 97690, 97691, 

97703, 97706, 97714, 97717, 97718, 97719, 97720, 97722, 97723, 97724, 

97725, 97733, 97734, 97738, 97747, 97760, 97797, 97803, 97816, 97824, 

97827, 97829, 97873, 97883, 97906, 97915, 97921, 97937, 97939, 97940, 

97941, 97945, 97948, 97949, 97950, 97951, 97952, 97953, 97954, 97957, 

97979, 97990, 97996, 98003, 98011, 98017, 98020, 98025, 98034, 98059, 

98079, 98087, 98090, 98091, 98092, 98117, 98118, 98120, 98151, 98153, 

98176, 98192, 98203, 98206, 98207, 98215, 98216, 98217, 98245, 98288, 

98306, 98316, 98324, 98359 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Твір архітектури 

97817 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Твір образотворчого мистецтва 

97433, 97446, 97528, 97575, 97578, 97616, 97617, 97618, 97633, 97649, 

97652, 97653, 97659, 97672, 97680, 97690, 97703, 97707, 97758, 97759, 

97764, 97790, 97794, 97797, 97823, 97915, 97921, 97937, 97990, 97996, 

98003, 98017, 98054, 98079, 98090, 98091, 98092, 98094, 98120, 98130, 

98150, 98151, 98153, 98187, 98192, 98215, 98216, 98217, 98245, 98261, 

98265 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Твір ужиткового мистецтва 

97435, 97436, 97437, 97438, 97486, 97635, 97692, 97744, 97745, 97746, 

97757, 97814, 97824, 98059, 98060, 98061, 98087, 98146, 98147, 98324 
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Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Твір, створений для сценічного показу 

97428, 97844, 98106 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Усний твір 

97605, 97606, 97607, 97760, 97845, 97942, 97949, 98012, 98019, 98288 

Об'єкт авторського права 

Номер свідоцтва 

Фотографічний твір 

97471, 97492, 97602, 97614, 97660, 97812, 97939, 97940, 97941, 98117, 

98118, 98208 

 

 

 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 59, 2020 

 

400 

Іменний покажчик авторів творів 
 

Повне ім'я та/або псевдонім  

автора (авторів) творів 

Номер свiдoцтва 

Анонімно 97974, 97975, 97976, 97977, 97978, 98266 
AVA (псевдонім) 97578 
CHRISTAH RAY (псевдонім) 98349 
FIMARO (псевдонім) 98034 
Light cloud (псевдонім) 97498, 97498, 97498, 97499, 97499, 97499 
Make Beats (псевдонім) 98256 
NAVKA (псевдонім) 97936 
Oganesyan Karine (псевдонім) 97618 
Serhii Havrylenko (псевдонім) 98339, 98340, 98341, 98342, 98343, 98344, 98345, 

98346 
Youngg White (псевдонім) 98256 
Абабілова Наталія Миколаївна 97682 
Абдряхімов Георгій Ростиславович 98159 
Аблязова Ельвіна Зуфарівна 97455 
Абрамова Тетяна Володимирівна 98290 
Авдієвська Олена Георгіївна 97872 
Агайар Елліна Вікторівна 97870 
Агєєва Ірина Вікторівна 98028, 98029 
Азарова Анжеліка Олексіївна 97855, 97856, 97857, 97858, 98144 
Азарова Лариса Євстахіївна 97855, 97856, 97857, 97858, 98144 
Акименко Наталя Валентинівна 97888 
Аксьонов Сергій Васильович 97834 
Аксьонова Ірина Вікторівна 97563, 97662 
Албул Сергій Володимирович 97538, 97925 
Алекс Крамер (псевдонім) 97659 
Алєєв Анатолій Максимович 97500 
Алієва Лєніє 97466 
Алієва Тетяна Асифівна 97666, 98157, 98158 
Аллахвердов Юрій Борисович 97605, 97606, 97607 
Алхалаф Малек Валід Ахмад 98018 
Аляров Віталій Вагифович 97488, 97489, 97989 
Амоша Олександр Іванович 98225 
Амоша Олена Олександрівна 98225 
Анатольєва Ольга Іванівна 97801 
Аніщенко Оксана Олександрівна 98314 
Анрущенко Ігор Григорович 97697 
Антомонов Михайло Юрійович 97995 
Антоненко Олександр Миколайович 97793 
Антоненко Світлана Георгіївна 97793 
Антонюк Валентина Полікарпівна 98225 
Антонюк Олена Володимирівна 97793 
Антощук Андрій Олександрович 97592, 97593, 97594 
Арас Любов-Севгі 97916 
Артеменко Аліна Сергіївна 97806 
Артемчук Олексій Олегович 98131 
Артьомова Наталія Сергіївна 97788 
Архіпова Олена Василівна 97709, 97710 
Асафат Андрій Андрійович 97528 
Ахмедова Олена Олегівна 98230 
Ахметова Ірина Смагулівна (Akhmetova Irena) 97617 
Ачкасова Світлана Анатоліївна 98119 
Багрій Володимир Іванович 97751 
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Повне ім'я та/або псевдонім  

автора (авторів) творів 

Номер свiдoцтва 

Базь Олександр Станіславович 97955 
Байчук Галина Володимирівна 97997 
Баканурський Анатолій Григорович 98170 
Бакуліна Наталія Валеріївна 97465 
Балан Ганна Костянтинівна 97573 
Баландіна Надія Францівна 97670 
Балджи Марина Дмитрівна 98010, 98023, 98085, 98138 
Бар'яхтар Віктор Григорович 97667 
Барановська Марія Олександрівна 97926 
Бардік Марина Афанасіївна 98064, 98065, 98066, 98067, 98068 
Барсуков Валерій Альбертович 97441 
Барчук Романія Романівна 97986 
Бебко Валерій Павлович 97696, 97698, 97699, 97700 
Безверхий Костянтин Вікторович 98070 
Безовська Лідія Петрівна 98134 
Бейгельзімер Едуард Маркович 97993 
Бекетова Олена Анатоліївна 97888 
Белічко Олег Олександрович (Тао Цзедун) 97836 
Белов Олександр Олександрович 98327 
Бельтек Альона Дмитрівна 97797 
Бердніков Нікіта Юрійович 97814 
Бережна Дарія Володимирівна 97637 
Березницький Яків Соломонович 97882 
Березовський Олег Миколайович 98260 
Беспарточна Олена Іванівна 98189, 98235, 98238 
Бєляєва Віолетта Віталіївна 97968 
Биченко Діана Олександрівна 98000 
Бичков Кирило Валерійович 97846 
Бишевець Наталія Григорівна 98221, 98222 
Бідей Олександр Миколайович 97625 
Біднягін Володимир Володимирович 98120 
Білевич Світлана Вікторівна 98110 
Біленко Дар'я Вікторівна 97735 
Білий Роман Олександрович 97856, 97857, 97858 
Білик Анна Анатоліївна 98170 
Білова Наталія Костянтинівна 97960, 97961, 97962, 97963 
Білогурова Євгенія Юріївна 97906 
Білоног Оксана Євгенівна 97867 
Білоус Наталія Валентинівна 97481 
Білоусько Олександр Андрійович 97988 
Білявська Тетяна Миколаївна 97868, 97869 
Бірча Ігор Ярославович (Гарік Бірча, Віталька) 98258 
Бісик Сергій Петрович 98227 
Бобкова Олена Степанівна 97950, 97951, 97952, 97953, 97954 
Бобрицький Сергій Михайлович 97440 
Бовсуновська Надія Вікторівна 97764, 97765 
Богдан Святослав Володимирович 98356 
Богів Ярина Святославівна 97729 
Богомолова Наталя Іванівна 97950, 97951, 97952, 97953, 97954 
Богуш Денис Олександрович 98019 
Боженко Вікторія Володимирівна 98250 
Боженко Мирослав Ігорович 98002 
Боженко Наталія Леонідівна 97853, 98002 
Божидай Ірина Ігорівна 97619 
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Божинова Фаїна Яківна 97667 
Божок Юлія Володимирівна 97573 
Бойко Антон Олександрович 98250 
Болілий Василь Олександрович 98014, 98016 
Болотна Людмила Анатоліївна 98188, 98190 
Болотнікова Алла Петрівна 97753 
Бондар Тамара Іванівна 97557 
Бондаренко Дмитро Вячеславович 98025 
Бондарєв Віталій Вікторович 97632 
Бондарчук Анатолій Андрійович 97434 
Бондарчук Сергій Васильович 98155 
Бондарь Олена Михайлівна 98152 
Бордіян В'ячеслав Павлович 97676 
Бордіян Павло Павлович 97676 
Борисов Андрій Юрійович 98122 
Боровльов Владислав Олегович 98079 
Борякін Андрій Олександрович 98201 
Босий Олександр Валерійович 97676 
Бочарова Надія Аваківна 98163 
Брильова Ірина Едуардівна 97993 
Бринцова Світлана Сергіївна 97902, 97903, 97904, 97905 
Брич Катерина Анатоліївна 97933 
Бричко Марина Михайлівна 97804, 98074 
Бровко Ольга Іванівна 97563 
Брянцев Олександр Анатолійович 98187 
Брянцева Ганна Володимирівна 98184 
Бугайов Віталій Вадимович 98118 
Будагов Рафаєль Відадійович 97620 
Будак Валерій Дмитрович 97780 
Будур Олег Миколайович 97676 
Букавин Іван Ярославович 97451 
Буковинський Адріан Йосипович 98318 
Булгаков Руслан Валерійович 97676 
Булгакова Олександра Сергіївна 97642 
Бурляєв Олександр Вікторович 97913 
Бурляй Аліна Павлівна 98264 
Бурнейко Ігор Олегович 97452 
Буряк Анна Володимирівна 97805, 98073 
Буряк Дмитро Володимирович 98048 
Буряковський Сергій Геннадійович 98236, 98240 
Бушак Орест Станіславович 98301 
Вальчук Олена Іванівна 98172, 98173 
Варіна Ганна Борисівна 98015 
Варшавська Наталя Григорівна 97980, 97981, 97985 
Василенко Інна Анатоліївна 97933 
Васильєва Тетяна Анатоліївна 98101, 98251 
Васильків Ірина Дмитрівна 97451 
Васілян Хачік Геворгович 98246 
Ватагін Дмитро Миколайович 97793 
Ватагіна Оксана Володимирівна 97793 
Ващенко Олександр Миколайович 98111, 98112 
Вдовенко Наталія Михайлівна 97980, 97981, 97982, 97983, 97985 
Веденяпін Владислав Володимирович 97463 
Веліксар Людмила Георгіївна 97464 
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Веліулаєва Аліє 97466 
Велічко Тетяна Олексіївна 97638 
Венгер Ганна Сергіївна 97964 
Вербицький Володимир Валентинович 97907, 97908, 97909, 97910 
Вергелюк Юлія Юріївна 98249 
Вергун Антоніна Миколаївна 97966 
Вергун Михайло Олексійович 97966 
Верес Лілія Андріївна 97736 
Верещагіна Ганна Валентинівна 98009 
Вершиніна Дарина Миколаївна 98113 
Вишневська Ольга Володимирівна 97434 
Вишневський Валентин Павлович 98224 
Віденєєв Олександр Іполітович 97684, 97685, 97739, 97740, 97741, 97742, 97743, 

97818, 97819, 97820, 97832, 97873, 97874, 97875 
Вінницький Едгар Олександрович 97626 
Віролайнен Оксана Василівна 98355 
Вірченко Володимир Віталійович 97770 
Вовк Мая Іванівна 98161 
Вовченко Сергій Володимирович 98100 
Водолажський Максим Леонідович 98282 
Водяна Людмила Володимирівна 97825 
Войдюк Ельзара Юріївна 98337 
Волков Ігор Дмитрович 97632 
Волкова Алла Олександрівна 97763 
Воловник Валентина Євгеніївна 97888 
Волосов Анатолій Михайлович 98280, 98281 
Волох Анатолій Михайлович 98208 
Волченко Ольга Михайлівна 97713 
Воргач Олена Анатоліївна 98224 
Воркут Тетяна Анатоліївна 97867 
Воробйов Сергій Валерійович 98128 
Ворона Володимир Іванович 98347 
Вороніна Марина Вікторівна 98110 
Воротинцев Микола Миколайович 97827 
Вощинський Віталій Вікторович 97828 
Гаврилюк Надія Володимирівна 98351 
Гаврильченко Юлія Петрівна 98327 
Гавриш Наталія Василівна 98095 
Гагарін Ігор Миколайович (псевдонім) 97533 
Газилишин Володимир Богданович 97683 
Гайдамака Олена Василівна 97721 
Галаган Віктор Іванович 98155 
Галак Ірина Євгенівна 97867 
Гараміта Христина Володимирівна (Крістофор) 97915 
Гарбар Катерина Борисівна 97902, 97903, 97904, 97905 
Гаркушенко Оксана Миколаївна 98224 
Гарцула Ярослав Іванович 97917 
Герасименко Лариса Віталіївна 98189, 98242 
Гербіна Наталія Анатоліївна 98018 
Герман Тетяна Віталіївна 97616 
Гидирим Олена Володимирівна 98303 
Гишка Ігор Семенович 98202 
Гібелінда Ольга Валентинівна 98154 
Гісем Олександр Володимирович 97950, 97951, 97952, 97953, 97954 
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Гладушевський Олексій Михайлович 98246 
Гладушина Раїса Михайлівна 98110 
Гладьо Ольга Юріївна 98279 
Глоба Анатолій Євгенійович 97707 
Глушкова Світлана Іванівна 98100 
Глущенко Юлія Анатоліївна 98330, 98331 
Гніда Тетяна Борисівна 97540 
Гоголєва Ганна Володимирівна 97669 
Гозак Світлана Вікторівна 97995 
Голинська Олеся Володимирівна 98084 
Голинський Владислав Вячеславович 98008 
Головіна Олеся Іванівна 97763 
Голомозий Віталій Вікторович 97639 
Гончаренко Євген Володимирович 97536 
Гончаренко Олексій Сергійович 98298 
Гончарова Людмила Дмитрівна 97870 
Гончарова Наталія Миколаївна 98222 
Гончарук Кирило Юрійович 98004 
Гончарук Ольга Валеріївна 97774, 97775 
Гончарь Маргарита Олександрівна 98253, 98254 
Гопцій Марина Володимирівна 97584 
Гопченко Євген Дмитрович 97584 
Горбенко Анастасія Євгенівна 98304 
Горбенко Оксана Іванівна 98313 
Горбонос Андрій Миколайович 97998 
Горголюк Яна Юріївна 98136 
Гордеєва Марія Володимирівна 98221, 98222 
Гордієнко Олена Юріївна 98017 
Горін Олександр Олександрович 98307 
Горобець Юрій Іванович 97667 
Городецький Ігор Павлович 97429 
Городова Ніна Михайлівна 98255 
Гороховський Володимир Ільїч 97705 
Горянець Володимир Володимирович 97529 
Готович Володимир Анатолійович 98051 
Гошовська Оксана Вікторівна 97768 
Грабов Євген Йосипович 97441 
Гращенкова Тетяна Валеріївна 97573 
Гребонос Валерій Валерійович 98227 
Грецька-Некрасова Вероніка Володимирівна (Ніка 
Овер) 

97948, 97949 

Гречаник Наталія Юріївна 97512 
Гриб Олег Миколайович 97573 
Григорук Анна Олександрівна 97881 
Гринь Юлія Миколаївна 98100 
Гринько Павло Леонідович 97511 
Гриньов Борис Вікторович 97728, 97755, 97791, 98183 
Гриценко Лариса Олександрівна 98059, 98060, 98061 
Гриценко Леонід Григорович 97950, 97951, 97952, 97953, 97954 
Гришко Володимир Васильович 98036 
Грищук Марія Іванівна 97986 
Гріднєва Наталя Миколаївна 97903, 97904 
Грінченко Віктор Григорович 98319, 98320, 98321, 98322 
Громова Катерина Василівна 98207 
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Грохова Ганна Павлівна 97771 
Грошев Сергій Володимирович 97460 
Грущенко Олена Анатоліївна 97697 
Гузь Наталія Василівна 98015 
Гуляєв Кирило Дмитрович 98283 
Гуляк Олег Вікторович 97676 
Гунченко Юлія Вікторівна 97753, 97754 
Гурець Наталія Сергіївна 97493 
Гурник Яна Володимирівна 98003 
Гусєв Сергій Олександрович 97944 
Гуторов Андрій Олександрович 97460 
Гуторов Олександр Іванович 97460 
Давидовський Леонід Сергійович 98227 
Данилевська Ірина Борисівна 97541 
Даниленко Георгій Миколайович 97872 
Данилович-Кропивницька Марта Львівна 97768 
Данилюк Едуард Олександрович 97681, 98219 
Данильченко Руслан Володимирович 98106 
Данік Наталія Вадимівна 97766, 97767, 97876, 98080, 98081, 98093 
Данчук Віктор Дмитрович 97439 
Данько Анастасія Володимирівна 97706 
ДАРИНА ФРЕЙН (псевдонім) 97560 
Даус Марія Євгенівна 97584 
Дебре Олексій Сергійович 98059 
Дегтярьова Ірина Борисівна 98291 
Дегтярьова Клавдія Віталіївна 97670 
Дем'янко Наталія Юріївна 98100 
Дем'янюк Марія Борисівна 98203 
Демакіна Тетяна Андріївна 97945 
Демидова Марина Григорівна 97959 
Денека Анатолій Анатолійович 98193, 98194, 98195, 98196, 98197, 98198, 98199, 

98200 
Денисенко Михайло Антонович (Патріарх Київський 
і всієї Руси-України Філарет) 

97722, 97723, 97724, 97725, 97730, 97731, 97829, 
97830, 97862, 97863, 97864 

Денисов Ігор Геннадійович 98015 
Денисовець Тамара Михайлівна 97640 
Денищич Тетяна Альбертівна 97756 
Деордіца Таяна Юріївна 98110 
Дергачов Володимир Андрійович 98175 
Дериколенко Анна Олександрівна 98291 
Дериховська Вікторія Ігорівна 97548, 97563 
Деркач Маргарита Анатоліївна 98093 
Дєвін Олег Олегович 98123, 98124 
Джулай Наталія Олександрівна 98025 
Димиха Микола Прокопович (Нікодимов) 97457, 97458 
Діденко Анна Юріївна (Анна Диди, ANNA DIDI) 97525, 97526, 97552, 97553, 97554, 97555, 97556 
Діденко Євгеній Юрійович 97632 
Дідух Микола Леонтійович 97838, 97964 
Дмитренко Віта Іванівна 97726, 97727 
Дмитренко Віталій Анатолійович 97726, 97727 
Дмитренко Геннадій Васильович (Hennadii 
Dmytrenko) 

98056 

Дмитренко Руслан Леонідович 97842, 97843, 97994 
Дмитренко Сергій Олександрович 98350 
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Дмитрієва Оксана Іллівна 98162, 98164 
Дмитроца Леся Павлівна 98279 
Дмитрук Євген Валентинович 97614 
Добрецька Вікторія Федорівна 98193, 98194, 98195, 98196, 98197, 98198, 98199, 

98200 
Довбня Світлана Борисівна 97774, 97775 
Довгий Станіслав Олексійович 97667 
Догадайло Яна Вікторівна 98300 
Докус Ангеліна Олександрівна 97584 
Донєв Олександр Анатолійович 98134 
Допіра Ірина Анатоліївна 98138 
Дорошев Олександр Владіславович (Doroshev Alex) 97617 
Дорошенко Олег Євгенович 97701, 97702 
Дорощук Ніна Олександрівна 97801, 97802 
Доценко Наталія Володимирівна 98145 
Др. Катостровский, Dr. Katostrovskii (псевдонім) 98012 
Драган Олена Василівна 97480, 98169 
Драганов Петро Михайлович 97464 
Драгієва Людмила Василівна 98006 
Драч Іван Федорович 98096, 98097 
Дрозд Олена Володимирівна 97663, 97664, 97665 
Дроздова Євгенія Анатоліївна 98308 
Дугельна Тетяна Миколаївна 98052, 98053 
Дугієнко Наталя Олександрівна 98295 
Дуда Роман Володимирович 97822 
Дука Руслан Вікторович 97882 
Думасенко Сергій Анатолійович 98170 
Дурман Микола Олександрович 98243 
Дячук Валентина Іванівна 97779 
Еваленко Олександр Юхимович (ALEX) 97844 
Елвіра Джейн (Elvira Jain) 97472 
Євсєєв Олександр Володимирович 97601 
Євтушенко Катерина Андріївна (Rina Dayer) 97671 
Єгоращенко Ірина Валентинівна 97763 
Єгоричева Світлана Борисівна 98142 
Єгоркін Ігор Олександрович 97993 
Єгорова Антоніна Вікторівна 97638 
Єлізарова Олена Тарасівна 97995 
Ємельяненко Євгенія Олегівна 97846 
Єременко Лариса В'ячеславівна 98178, 98179, 98180, 98181, 98182 
Єрофєєв Єгор Олександрович 97446 
Єфременков Сергій Іванович 98038 
Жавнерчик Олеся В'ячеславівна 97763 
Жиглатий Олександр Анатолійович 97979 
Житник Марина Федорівна 97717, 97718, 97719, 97720 
Жук Людмила Антоліївна 97789 
Жуков Ігор Олександрович 98306 
Жукова Маргарита Ігорівна 98306 
Жулай Аркадій Юрійович 98022 
Журавель Олена Володимирівна 97888 
Журавель Яна Вікторівна 98253, 98254 
Журавська Аліна Чеславівна 97660 
Журба Володимир Валерійович 98259 
Журба Яніна Олексіївна 98259 
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Забаренко Анастасія Юріївна 98031 
Завальна Жанна Вікторівна 97604 
Завальний Андрій Миколайович 97590, 97591 
Завгородній Віталій Віталійович 98308 
Завгородній Ігор Володимирович 98253, 98254 
Загірняк Михайло Васильович 98238 
Заго Надія Геннадіївна 98040 
Загреба Анастасія Ігорівна 98116 
Заікіна Ганна Леонідівна 97995 
Заїка Оксана Володимирівна 97932 
Залознова Юлія Станіславівна 98225 
Замора Оксана Михайлівна 98001 
Замченко Сергій Володимирович 97445 
Занько Борис Михайлович 97609, 97610, 97611, 97612 
Захаренко Ганна Степанівна 97955 
Захаркін Олексій Олександрович 98071 
Захаркіна Людмила Сергіївна 98071, 98104 
Захарчук Наталія Анатоліївна 97434 
Зачепа Наталія Василівна 98236, 98239, 98240 
Зачепа Юрій Володимирович 98236, 98239, 98240 
Зеленський Сергій Васильович 98176 
Зернюк Олена Вячеславівна 98171 
Зозуля Андрій Миколайович 98121 
Зозуля Володимир Леонідович 97679, 97957 
Зозуля Роман Петрович 98279 
Золковер Андрій Олександрович 97515 
Зосімов В'ячеслав Валерійович 97642 
Зубко Олександр Олександрович 97462 
Іван Слободяків (псевдонім) 97860 
Іваненко Віктор Федорович 97901, 98352 
Іваненко Станіслав Валентинович 98212, 98213 
Іваненко Федір Вікторович 97657, 97658, 97807, 97808, 97809, 97901, 98352, 

98353 
Іванець Наталія Володимирівна 97473, 97475, 97477 
Іванова Вікторія Дмитрівна 98231 
Іванчук Олексій Вікторович 98308 
Іванюк Ольга  Володимирівна 97431 
Ігнатьєва Наталія Іванівна 97708 
Ігнашкіна Тетяна Борисівна 97774, 97775 
Іжа Микола Миколайович (Mykola Izha) 98056 
Іжа Микола Михайлович 97888 
Ілашко Тетяна Олександрівна 98020 
Ільченко Тетяна Володимирівна (Марина Спроуз) 97488, 97489, 97989 
Інна Гончарова (псевдонім) 97428 
Ірклієнко Вікторія Степанівна 98100 
Істомін Олександр Євгенійович 97634 
Іщейкін Костянтин Євгенович 98327 
Каід Саід Халєд Фархан 98245 
Каленська Галина Юріївна 97666 
Калиниченко Ірина Олександрівна 97995 
Каліберда Мстислав Євгенович 98244 
Калініченко Микола Миколайович 97931, 97932 
Калугін Євгеній Павлович 97793 
Калюжка Олена Олександрівна 97789 
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Калюжна Світлана Юріївна 97822 
Калюжний Микола Михайлович 97831 
Кананихіна Олена Миколаївна 97638 
Канівець Ігор Володимирович 98316 
Канішевська Любов Вікторівна 98095 
Каплан Давід 98229 
Капорович Світлана Володимирівна 97559 
Капрельянц Леонід Вікторович 97638 
Каптєлов Петро Петрович 98156 
Карачун Оксана Геннадіївна 97636, 97641 
Кардаш Ірина Миколаївна 97539 
Каретник Олена Василівна 98315 
Карпенко Лідія Миколаївна 98058 
Карпенко Лідія Миколаївна (Lidiia Karpenko) 98055, 98056, 98057 
Карпова Дарія Євгенівна 97934 
Карповець Марія Олександрівна 97764, 97765 
Карпюк Оксана Дмитрівна 97450 
Карчевський Микола Віталійович 97947 
Касперович Олександр Юрійович 98225 
Каткова Тетяна Анатоліївна 98015 
Кашуба Віталій Олександрович 98152 
Квак Ольга Вікторівна 97640 
Кваша Сергій Миколайович 97647, 97984 
Келлер Ольга Борисівна 98327 
Кизім Петро Миколайович 97430 
Килименчук Олена Олександрівна 97638 
Кирилюк Федір Михайлович 98327 
Кириченко Володимир Володимирович 97484 
Кириченко Олександр Анатолійович 97621, 97622, 97623, 97624 
Кіорсак Владислав Борисович 98327 
Кіприч Світлана Вікторівна 97634 
Кірносенко Олексій Олександрович 97792 
Кірюхіна Олена Олександрівна 97667 
Кічук Наталія Сергіївна 97584 
Клєшаєв Іван Іванович 97433 
Клименко Вікторія Анатоліївна 98253, 98254 
Климчук Юлія Юріївна 97788 
Кліманов Дмитро Вікторович 97487 
Князєв Святослав Ігорович 98224 
Князь Святослав Володимирович 97729 
Коваленко Анастасія Сергіївна 97970 
Ковалко Наталія Миколаївна 97965, 98327 
Коваль Вікторія Валентинівна 97615 
Коваль Ганна Михайлівна 97790 
Коваль Діана Володимирівна 97546 
Коваль Крістіна Павлівна 97630 
Коваль Михайло Володимирович 97889, 97890, 97891, 97892, 97893, 97894, 97895, 

97896, 97897, 97898 
Ковальов Богдан Леонідович 98291 
Ковальов Дмитро Іванович 98004 
Ковальова Олена Михайлівна 97788 
Ковальський Андрій Олександрович 97432 
Ковальчук Олексій Володимирович 97676 
Ковбатюк Марина Володимирівна 98311, 98312 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 59, 2020 

 

409 

Повне ім'я та/або псевдонім  

автора (авторів) творів 

Номер свiдoцтва 

Ковирзін Віктор Володимирович 97821 
Ковтун Петро Петрович 98220 
Ковтунов Андрій Олександрович 98054 
Когут Інна Анатоліївна 97455 
Когут Ірина Олександрівна 97536, 97537 
Козбур Галина Володимирівна 98279 
Козел Віктор Миколайович 98308 
Козирко Олег Анатолійович 97762 
Козій Захар Анатолійович 97814 
Козій Михайло Степанович 98233 
Козловський Валерій Валерійович 97565, 97566 
Козуліна Світлана Олександрівна 97810, 97811 
Койнаш Марина Іванівна 98119 
Кокотюха Андрій Анатолійович 98348 
Колєдіна Катерина Олександрівна 97568, 97569, 97570, 97571 
Колісник Вікторія Іванівна 97831 
Колісник Тетяна Євгеніївна 98018 
Коліушко Денис Георгійович 97634 
Колонтай Світлана Миколаївна 97763 
Колтунов Віктор Андрійович 97434 
Колчанова Людмила Миколаївна 98170 
Комар Олексій Миколайович 97565, 97566 
Комаринець Софія Орестівна 97768 
Конарівська Оксана Богданівна 98137 
Конвісар Микола Григорович 97632 
Кондратюк Володимир Валентинович 97608 
Кондратьєв Дмитро Олегович 97527 
Коновалов Володимир Михайлович 97991 
Конопліна Олена Олександрівна 98114 
Корбач Віктор Григорович 98227 
Коробова Наталія Миколаївна 97981 
Коробчанський Павло Олександрович 98253, 98254 
Короткова Людмила Віталіївна 98309, 98310 
Коротун Ольга Петрівна 98137 
Коротун Сергій Ігорович 98137 
Коршенко Вадим Анатолійович 98149 
Костенко Микола Прокопович 97651 
Костенко Оксана Василівна 98235 
Костенюк Катерина Анатоліївна 98048 
Костенюк Наталя Іванівна 98048 
Костіков Олександр Анатолійович 97559 
Костікова Ілона Іванівна 97927 
Костікова Ірина Петрівна 97449 
Костішак Інна Миколаївна 97967 
Костюк Віктор Володимирович 98214 
Костюк Вікторія Анатоліївна 97483 
Костюк Віра Степанівна 98264 
Костюк Володимир Леонідович 97803 
Костюк Олександр Володимирович 97447, 97448 
Костюк Юрій Вікторович 98214 
Костюченко Надія Миколаївна 98102 
Котик Тарас Любомирович 97986 
Коцюба Владислав Анатолієвич 97545 
Кочешкова Ірина Миколаївна 98223 
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Кошман Тетяна Володимирівна 98282 
Кравець Ростислав Юрійович 97823 
Кравцова Ірина Вадимівна 98129 
Кравченко Дмитро Олександрович 98292, 98299 
Кравченко Олена Володимирівна 98299 
Кравченко Тетяна Олександрівна 98033 
Кравчук Ігор Юрійович 97449 
Кравчук Олег Іванович 97676 
Краєвський Володимир Миколайович 98356 
Крапива Наталія Володимирівна 98048 
Красностанова Наталія Едуардівна 97886, 97888, 98136 
Красова Інна Вікторівна 97430 
Краус Наталія Миколаївна 97769, 98218 
Кремінська Ірина Юріївна 97534, 97535 
Кривицький Юрій Віталійович 97590, 97591, 97695 
Кривко Дмитро Володимирович 97481 
Кривоносов Валерій Валерійович 98201 
Кривоносов Валерій Єгорович 98201 
Кривоцюк Лідія Іванівна 98170 
Кривулькін Ігор Михайлович 97440 
Кривуц Світлана Василівна 97652, 97653 
Крижановська Марія Євгенівна 97452 
Крижановська Юлія Романівна 98147 
Крижановський Віталій Миколайович 98116, 98117, 98118 
Крикля Людмила Сергіївна 97523 
Крилюк Денис Валерійович 98075, 98076, 98077, 98078 
Крицька Олена Ігорівна 98257 
Криштанович Світлана Володимирівна 98021 
Крищенко Ольга Петрівна 97903, 97904 
Крічкер Ольга Юхимівна 97712 
Кручек Оксана Анатоліївна 97638 
Крячок Олександр Степанович 98039 
Ксікевич Людмила Миколаївна 97882 
Кубатко Олександр Васильович 98291, 98298 
Куберська Дар'я Павлівна 97567 
Кугай Наталія Василівна 97931, 97932 
Кудря Оксана Володимирівна 98059 
Кудрявцев В'ячеслав Михайлович 97542, 97543 
Кудрявцев Костянтин Олександрович 97922 
Кудрявцева Оксана Володимирівна 97595, 97596 
Кузьменко Галина Василівна 97721 
Кузьменко Ольга Віталіївна 98250 
Кукулевська Софія Ісаківна 97627, 97690, 97747, 98328 
Кулєшов Сергій Васильович 97601 
Куліков Володимир Анатолійович 97803 
Кульбаба Ілля Олександрович 97992 
Кульчій Інна Олексіївна 98035 
Куманьов Костянтин Анатолійович 97933 
Купін Володимир Миколайович 97565, 97566 
Купрієнко Ольга Іванівна 98004 
Купріянова Тетяна Миколаївна 97434 
Курапова Ірина Олександрівна 98130 
Курилін Іван Ростиславович 97593 
Курило Олена Валеріївна 98153 
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Курінний Богдан Олександрович 98127 
Курогло Надія Іванівна 97464 
Курчатова Анжеліка Віталіївна 97473 
Куспляк Ігор Сергійович 98048 
Кутіщев Павло Сергійович 98233 
Куценко Марина Леонідівна 97428 
Куценко Тетяна Миколаївна 97549 
Куций Геннадій Вячеславович 97704, 97705 
Куцяк Олександр Анатолійович 98161 
Кучер Анатолій Васильович 97877, 97878, 97918 
Кушнарьов Максим Володимирович 98327 
Кущенко Лілія Вікторівна 97584 
Кьосаян Норайр Валерійович 97921 
Кьося Віра Вікторівна 97715, 97716 
Лаврененко Софія Валеріївна 98086 
Лазарева Ксенія Андріївна 97795 
Лазнюк Наталія Василівна 97695 
Ланцедова Юлія Олександрівна 97624 
Лаппа Андрій Віталійович 97677, 97678 
Ларін Віталій Юрійович 98132, 98133 
Ларіна Катерина Юріївна 98132, 98133 
Ласма Арно (псевдонім) 98099 
Ласукова Анна Сергіївна 97805 
Латіна Ганна Олександрівна 97995 
Лахижа Микола Іванович 98139, 98140, 98141, 98142, 98143 
Лебеденко Світлана Олексіївна 97670 
Лебедюк Віталій Миколайович 97816 
Леванда Олена Михайлівна 97631 
Левицька Ірина Миколаївна 98044, 98045 
Левицький Любомир Васильович 98247 
Левченко Григорій Семенович 98100 
Левченко Микола Григорович 98170 
Лемішовська Олеся Степанівна 98005, 98024 
Лепа Вілена Вікторівна 98223 
Лернер Шимон 97441 
Лесюк Ганна Володимирівна 98098 
Летуновська Наталія Євгенівна 98293 
Лєгєза Наталія Іванівна 97854 
Лємешева Наталія Андріївна 97721 
Лєонов Сергій Вячеславович 97799, 98251 
Лимаренко Лідія Іванівна 98170 
Лимаренко Марк Олександрович 98326 
Лисенко Катерина Ігорівна 98190 
Литвин Олена Володимирівна 97486 
Литвиненко Євген Миколайович 98086 
Литвиненко Ірина Сергіївна 97838, 97839, 97840, 97964 
Литвиненко Олександр Ігорович 97826 
Литвиненко Юрій Вікторович 98152 
Литвиненко Ярослав Володимирович 98051, 98121 
Литвинчук Ірина Леонідівна 97431 
Лісіцький Володимир Іванович (Цал-Цалко) 97880 
Ліснича Ганна Геннадіївна 97635 
Ліхота Олесь Ігорович 97990 
Лобач Олена Олександрівна 98100 
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Лобода Вероніка Вадимівна 97574 
Лобода Наталія Степанівна 97573 
Логачова Людмила Миколаївна 98225 
Ломоносов Анатолій Вадимович 98332, 98333, 98334, 98335, 98336 
Ломоносова Оксана Едуардівна 98332, 98333, 98334, 98335, 98336 
Лопіна Наталія Андріївна 98262, 98263 
Лошков Юрій Іванович 98170 
Луб Андрій Іванович 98113 
Лубянська Світлана Павлівна 97524 
Лугова Тетяна Анатоліївна 98170 
Лужинецький Анатолій Олександрович 97661, 97683 
Лунгол Ольга Миколаївна 98014, 98016 
Луньов Віталій Євгенович 98159 
Лупенко Сергій Анатолійович 98051, 98121 
Луптак Мілан 98327 
Луптакова Марина 98327 
Луханін Володимир Володимирович 97676 
Любченко Юлія Валеріївна 98214 
Любчич Микола Васильович 98237 
Люльов Олексій Валентинович 97958, 97999 
Лях Неля Василівна 97803 
Лях Олександр Віталійович 98223 
Ляхович Людмила Миколаївна 97855, 98144 
Мазур Володимир Олексійович 98326 
Мазур Яна Юріївна 98326 
Мазуренко Леонід Іванович 98239 
Майданюк Сергій Ігорович 97885, 97886, 97887, 97888 
Майстренко Олег Владиславович 97632 
Макаренко Інна Олександрівна 97799, 98000, 98101, 98102, 98292, 98299 
Макарова Ірина Олегівна 98048 
Макарчук Володимир Степанович 98327 
Максименко Андрій Геннадійович 98016 
Максименко Яна Анатоліївна 98016 
Малишкін Олексій Вікторович 97676 
Маліброда Святослав Богданович 97841 
Маліновський Сергій Леонідович 97882 
Малько Владислав Юрійович 97481 
Мальований Павло Костянтинович 97484 
Мамалига Вікторія Олегівна 98148 
Маринич Вікторія Леонідівна 97536, 97537 
Маринюк Володимир Євгенович 98267, 98268, 98269, 98270, 98271, 98272, 98273, 

98274, 98275, 98276, 98277, 98278 
Марков Артур Рубенович 97666, 98157, 98158 
Маркова Маріанна Владиславівна 97666, 98157, 98158, 98159 
Марута Наталія Олександрівна 97666 
Марущак Сергій Миколайович (Муассак, Muassak, 
Sergio Muassak) 

98176 

Маслій Олег Миколайович 97888 
Маслобойщиков Сергій Володимирович 98096, 98097 
Масол Людмила Михайлівна 97721 
Матвєєв Сергій Федорович 97536 
Матвієнко Юрій Олександрович 97853 
Матвійчук (псевдонім) 97923, 97924 
Матвійчук Володимир Святославович 97943 
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Маценко Олександр Михайлович 98291 
Мелкумян Карен Вальтерович 97522 
Мельник Віктор Мирославович 98327 
Мельник Віра Никифорівна 98096, 98097 
Мельник Леонід Григорович 98291, 98298 
Мельник Олександр Олександрович 98323 
Мельник Сергій Петрович 98170 
Мельников Денис Ігорович 97522 
Мельничук Ганна Сергіївна 98148, 98329 
Мельнікова Анжеліка Михайлівна 97969 
Меньшова Ольга Віталіївна 97693, 97694 
Мерлак Олена Валентинівна 98086 
Миргородська Надія Валеріївна 98125 
Мировська Анна Всеволодівна 97594 
Мисниченко Наталія Володимирівна (Natalycosmo) 97602 
Михайлишина Ніна Пилипівна 98338 
Михайлов Павло Ігорович 97833, 97837 
Михальченко Еліна Павлівна 98094 
Михальчишин Наталія Лук'янівна 97768 
Мицюк Світлана Василівна 98218 
Мієдінова Наталія Миколаївна (MIEDINOVA) 97579, 97580, 97581, 97582, 97583, 97585, 97586, 

97587, 97588, 97589, 97734 
Мілков Анатолій Миколайович 97464 
Міняйленко Валентин Григорович 97866 
Міняйленко Інна Валентинівна 97866 
Міронова Юлія Володимирівна 97855, 97856, 97857, 97858 
Мірошниченко Павло Васильович 98214 
Міськова Тамара Іванівна 97867 
Міщенко Володимир Акімович 97884 
Міщенко Дмитро Анатолійович 98007 
Міщенко Людмила Олександрівна 98007 
Міщенко Наталя Михайлівна 97870 
Міщенко Олег Олександрович 97615, 98032 
Міщенко Тетяна Михайлівна 97530, 97531 
Мовчан Віталій Анатолійович 97632 
Можайкіна Надія Семенівна 97871 
Можайкіна Олена Станіславівна 98211 
Мозоль Наталія Іванівна 97695 
Моісєєв Василь Володимирович 97647 
Молчанова Ірина Сергіївна (Ира Молчанова) 97478 
Мудрак Руслан Петрович 98264 
Музиченко Наталія Олександрівна 97467, 97468 
Муллагільдіна Алла Ядікарівна 97430 
Муратова Оксана Володимирівна 97788 
Муртазаєва Гульнар 97466 
Мусієнко Володимир Миколайович 98088, 98089 
Мухаровська Інна Романівна 98157 
Мухіна Людмила Михайлівна 97964 
Мучичка Ольга Василівна (BadNice) 98206 
Нагаївська Дар'я Юріївна 98119 
Нагачевська Марина Вікторівна 97575 
Нагорський Олександр Геннадійович 98227 
Нагурна Дарія Олександрівна 97642 
Нажмудінова Олена Миколаївна 97870 
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Назаревич Вікторія В'ячеславівна 98205 
Назаренко Ольга Анатоліївна 97695 
Науменко Сергій Геннадійович 97697 
Наумчук Оксана Володимирівна 97452 
Негрич Назар Олегович 98002 
Негрич Тетяна Іванівна 97853, 98002 
Недашківська Алла Василівна 97950, 97951, 97952, 97953, 97954 
Нежевело Валентина Вікторівна 98289 
Ненашев Ігор Юрійович 97667 
Нестеров Дмитро Олександрович 97632 
Нестеров Сергій Володимирович 97633 
Нестерчук Яна Андріївна 98264 
Ницюк Сергій Павлович 98149 
Нікішина Лілія Сергіївна 98146 
Ніколаєнко Станіслав Миколайович 97647 
Нікул Станіслав Олексійович 97676 
Новікова Євгенія Борисівна 98325 
Новікова Ольга Федорівна 98225 
Новська Олена Рудольфівна 98046, 98047 
Норчук Юрій Володимирович 97676 
Носова Наталія Леонідівна 98152 
Овчаренко Леся Валер'янівна 97697 
Овчарук Валерія Анатоліївна 97584 
Однолько Вікторія Олександрівна 98010, 98085, 98138 
Олексюк Оксана Євгенівна 98165, 98166, 98167, 98168 
Олійник Тетяна Миколаївна 97434 
Оліфіренко Лілія Дмитрівна 97630 
Омельяненко Галина Анатоліївна 98213 
Орлик Оксана Володимирівна 97643, 97644, 97645, 97646 
Орлов Олівер Олексійович 98109 
Осадча Тетяна Всеволодівна 98191 
Осадчий Євгеній Сергійович 98070 
Осецький Валерій Леонідович 97769 
Осипенко Світлана Олександрівна 97455 
Осипов Петро Іванович 97733 
Осіпов Віктор Миколайович 97772 
Остапенко Яна Олександрівна 98356 
Островерх Вадим Вікторович 98107 
Островський Валерій Васильович 97451 
Охотська Марія Ігорівна 97638 
Павленко Марина Миколаївна 97982, 97983 
Павленко Наталія Олександрівна 98100 
Павленко Олена Пантеліївна 97763 
Павленко Сергій Петрович 97793 
Павлій Вікторія Вікторівна 98190 
Павлов Дмитро Вікторович 98107 
Павляк Костянтин Степанович 97533 
Пагельс Вікторія Дмитрівна 97672, 97692 
Пазинич Олександр Миколайович 98049, 98050 
Пазюк Олександр Сергійович 98144 
Паламарчук Володимир Іванович 97887, 97888 
Паламарчук Олександр Павлович 97479 
Паларієв Михайло Олександрович 97496, 97497 
Паларієв Олександр Андрійович 97497 
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Пальчиковський Олександр Борисович 97429 
Панасюк Ольга Вікторівна 97899, 97900 
Панкратова Ірина Євгенівна 97950, 97951, 97952, 97953, 97954 
Паньківський Олексій Вікторович 98039 
Панькова Оксана Володимирівна 98225 
Параниця Надія Володимирівна 98356 
Парац Алла Миколаївна 97995 
Паржницький Олександр Вікторович 97956 
Паршин Ілля Леонтійович 97451 
Паршук Світлана Миколаївна 97473, 97474 
Пауліна Ярославна Борисівна 97638 
Пахар Тетяна Василівна 97956 
Пахомова Тетяна Геннадіївна 97557 
Пашкевич Леонід Полікарпович 97654, 97655 
Пашко Павло Володимирович 98356 
Пашкульська Вікторія Володимирівна 97734 
Пашнєв Дмитро Валентинович 98149 
Паянок Тетяна Миколаївна 98356 
Пелехова Ольга Леонідівна 97495 
Пенькова Оксана Георгіївна 98264 
Переверзєв Іван Ігорович 97732 
Переверзєва Лариса Миколаївна 97440 
Перевертайло Тетяна Сергіївна 97865 
Перевозник Євген Петрович 97427 
Перевозова Ірина Володимирівна 97512, 97516 
Перетятко Марія Вікторівна 98027 
Перун Іван Вікторович 97833, 97837 
Петкова Тетяна Вікторівна  97551 
Петренко Ольга Іванівна 98313 
Петришин Юрій Михайлович 97683 
Петров Сергій Євгенович 97593 
Петровська Надія Юріївна 97757 
Петрусенко Євген Юрійович 97847, 97848, 97849, 97850, 97851, 97852 
Петрушанко Тетяна Олексіївна 98185, 98186 
Петрушенко Олена Федорівна 98327 
Петрушенко Юрій Миколайович 98252 
Пилип'юк Віктор Вікторович 97573 
Пилипенко Людмила Миколаївна 97638 
Пилипюк Владислав Юрійович 97835 
Пищик Дмитро Олександрович 98108 
Пігарєв Юрій Борисович 98048 
Підвисоцький Валерій Валентинович 97695, 97697, 97803 
Пімоненко Тетяна Володимирівна 97958, 97999 
Піроженко Тамара Олександрівна 98095 
Пісоцький Володимир Анатолійович 97629 
Пластун Олексій Леонідович 97800, 97806, 98000, 98001 
Плєханова Тетяна Євгенівна 98009 
Погарський Сергій Олександрович 98244 
Погребняк Олена Володимирівна 97855, 98144 
Подлєсний Сергій Володимирович 97559 
Позур Тарас Павлович 97651 
Покотиленко Руслан Вікторович 98225 
Полєтаєва Ганна Норайрівна 97572, 97574, 97945, 98306 
Поливода Володимир Олександрович 98037 
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Полинь Сергій Іванович 98241 
Полішко Сергій Володимирович 98155 
Поліщук Євгенія Анатоліївна 98070 
Поліщук Ірина Володимирівна 97711 
Полях Анатолій Михайлович 97594 
Пономаренко Леонід Васильович 98134 
Пономаренко Оксана Сергіївна 98252 
Попадинець Оксана Григорівна 97986 
Попель Анатолій Валерійович 98317 
Попель Павло Петрович 97523 
Попик Юрій Володимирович 97506, 97507, 97508, 97509, 97510 
Поплавська Жанна Василівна 97768 
Попов Анатолій Федорович 97956 
Попович Іван Юрійович 98185, 98186 
Посвістак Олеся Анатоліївна 97935 
Поставська Наталія Іванівна 97650 
Потапчук Євген Михайлович 97934 
Похилько Валерій Іванович 97788, 97789 
Почтова Євгенія Сергіївна 98305 
Поясок Тамара Борисівна 98189, 98235, 98238 
Прибилов Павло Миколайович 97471 
Привалова Наталія Володимирівна 97885, 97888 
Приступа Євгеній Никодимович 98021 
Притула Ірина Володимирівна 98284, 98285, 98286, 98287 
Притченко Данило Євгенович 97492 
Приходченко Людмила Леонідівна 98008 
Приходько Володимир Васильович 98204 
Прогнімак Олена Дмитрівна 98223 
Прокопенко Олександр Андрійович 97572 
Прокопишин Любов Василівна 97950, 97951, 97952, 97953, 97954 
Прокоф'єв Геннадій Леонідович 98297 
Прокоф'єв Дмитро Ігорович 97876 
Прокоф'єва Олеся Олексіївна 98015 
Промський Юрій Вікторович 97654, 97655 
Прохорова Катерина Геннадіївна (Prokhorova 
Ekaterina) 

97996 

Прус Віталій Зіновійович 97801 
Птащенко Артем Олександрович 98150, 98151 
Пулавський Анатолій Антонович 97518 
Пуларія Андрій Луарсабович 98134 
Пустовгар Олег Миколайович 98115 
Пустовіт Ірина Миколаївна 98043 
Пустовіт Тарас Павлович 97988 
Пшеничних Сергій Васильович 97831 
Пясковський Вадим Валерійович 97593, 97594 
Радченко Наталія Геннадіївна 97456 
Раєвнєва Олена Валентинівна (Olena Rayevnyeva) 97562, 97563, 97564 
Развадовська Маргарита Вікторівна 98261 
Ракович Віталій Володимирович 98170 
Ральченко Костянтин Володимирович 97639 
Рахно Михайло Юрійович 97469, 97470 
Ревуцька Алла Олександрівна 98264 
Рейпольська Ольга Дмитрівна 98095 
Ремезова Наталія Миколаївна 98100 
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Ремех Тетяна Олексіївна 97950, 97951, 97952, 97953, 97954 
Рехтета Любов Олександрівна 97476 
Рєзник Маріанна Олегівна 98280, 98281 
Ржевський Геннадій Миколайович 97647 
Ричок Тетяна Миколаївна 98152 
Рієр Яків Григорович 98327 
Робец Геннадій Адамович 97632 
Ровинська Катерина Ігорівна 97810, 97811 
Ровинський Юрій Олександрович 97810, 97811 
Роздобудько Яна Валеріївна 97921 
Розман Ірина Іллівна 98294 
Розмарина Альбіна Леонідівна 97763 
Розорінов Георгій Миколайович 98132, 98133 
Роль Михайло Михайлович 97813 
Романишин Наталія Юріївна 97801 
Романчук Марина Євгенівна 97584 
Ростовська Тетяна Василівна 97544, 97547 
Рубан Олена Анатоліївна 98018 
Рубцова Наталя Миколаївна 97456 
Руденко Максим Валентинович 98354 
Руденко Сергій Сергійович 97634 
Рудень Деніс Миколайович 97647 
Рудий Олександр Євгенович 97494 
Рудь Інна Юріївна 98080 
Рясних Євгенія Григорівна 98109 
Савенкова Ірина Іванівна 97838, 97964 
Савін Віталій Олександрович 97487 
Савченко Вячеслав Іванович 97859 
Савченко Сергій Володимирович 98128 
Савчук Тамара Олександрівна 98354 
Сагер Людмила Юріївна 98104 
Садченко Маріна Михайлівна 97697 
Саєнко Людмила Іванівна 98170 
Саєнко Наталія Віталіївна 98325 
Саленко Костянтин Анатолійович 98227 
Самодін Артем Володимирович 97593, 97594 
Самойленко Андрій Григорович 98352 
Саріан Олена Ігорівна 98188, 98190 
Сасін Владислав Олександрович 98327 
Сафонов Михайло Олександрович 97987 
Сванідзе Тимур Зурабович 97815 
Сватко Віталій Володимирович 97439 
Свидло Ганна Ігорівна 97558 
Семенов Євгеній Костянтинович 97485, 97501 
Семенюк Любов Миколаївна 97491 
Семергей-Чумаченко Аліна Борисівна 97870 
Семиглазов Олег Валерійович 97601 
Семішев Віктор Іванович 98253, 98254 
Сербіна Іннеса Михайлівна 98188, 98190 
Сербова Зінаїда Федорівна 97584 
Сергієнко Костянтин Миколайович 98221 
Серебряник Анастасія Олександрівна 97656 
Середа Олександр Іванович 97686, 97687 
Середа Ольга Вадимівна 98327 
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Сибірянська Юлія Володимирівна 98070 
Сигида Любов Олексіївна 98104 
Сидоренко Валерія Вадимівна 98117 
Сидоренко Олег Петрович 98021 
Сидоренко Тетяна Павлівна 98282 
Сидоренко Юлія Ігорівна 97785 
Сисоєв Іван Вікторович 97879 
Сисоєва Світлана Олександрівна 98095 
Сівіцька Юлія Олександрівна 97971, 97972, 97973 
Сініло Юрій Григорович 97676 
Сінченко Віктор Миколайович 98353 
Сіріньок-Долгарьова Катерина Григорівна 98214 
Сіротін Олег Леонідович 97993 
Скаленко Олексій Карпович 98327 
Скиба Інна Михайлівна 98338 
Скіпіна Юлія Андріївна 97987 
Скорина Тарас Миколайович 98137 
Скрипченко Неллі Миколаївна 97882 
Сливінський Олексій Анатолійович 98227 
Сліпчук Ірина Юріївна 97950, 97951, 97952, 97953, 97954 
Слободян Сергій Олегович 98332, 98333, 98334, 98335, 98336 
Слободянюк Тетяна Борисівна 98103, 98105 
Слюсаренко Віктор Володимирович 98014 
Сметаніна Людмила Сергіївна 98048 
Смірнова Катерина Володимирівна 97763 
Смоквіна Ганна Анатоліївна 97675 
Смоленніков Денис Олегович 97799, 98000, 98101, 98102, 98292, 98299 
Смолій Людмила Василівна 98264 
Смоліна Наталія Олександрівна 97550 
Смоляр Олексій Олексійович 98154 
Смольнякова Наталія Миколаївна 98280, 98281 
Снігур Андрій Олександрович 98228 
Снісаренко Надія Василівна 97691 
Соболь Лілія Василівна 97986 
Соколова Ольга Валентинівна 98213 
Соколова Яніна Михайлівна 97453, 97576 
Соколовська Валентина Олегівна 97763 
Сокотун Вікторія Сергіївна 97483 
Сокур Юрій Васильович 97801 
Солдак Мирослава Олексіївна 98223, 98224 
Солдатова Аліна Олександрівна 97704, 97705 
Соловйова Галина Олексіївна 97788 
Соломчак Антін Олегович 97532 
Соломчак Олег Володимирович 97532 
Сопівник Ірина Віталіївна 97647 
Сопівник Руслан Васильович 97647 
Сорохан Галина Олександрівна 98020, 98146, 98147 
Сорочинський Вадим Володимирович 97991 
Сотник Ірина Миколаївна 98298 
Сотникова Світлана Іванівна 97668, 97669 
Сохацький Максим Еротейович 97429 
Співак Дмитро Павлович 97824 
Спіркіна Оксана Олексіївна 97712 
Срібна Юлія Анатоліївна 98061, 98063 
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Срібранець Юлія Сергіївна 98298 
Ставицький Андрій Володимирович 97770 
Стадник Володимир Юрійович 98087 
Станіслав Філіп 97563 
Станкевич Тетяна Валеріївна 97995 
Старинський Микола Володимирович 97604 
Стахова Лариса Львівна 98129 
Степаненко Олег Володимирович 97632 
Степаненко Ольга Олександрівна 98221, 98222 
Степанов Іван Леонідович 97793 
Степанова Галина Іванівна 98170 
Степанова Тетяна Михайлівна 97473 
Стечкевич Олег Орестович 97760 
Стовбирь Ганна Володимирівна 98030 
Столбинський Максим Володимирович 97441 
Стоянов Іван Дмитрович 97773, 98026 
Стратійчук Анна Олегівна 98265 
Стрижак Олена Олегівна 98230 
Стрілок Іванна Іванівна 98311, 98312 
Стріляєва Наталя Григорівна 98004 
Строганов Сергій Валентинович 98221, 98222 
Струтинська Ірина Володимирівна 98279 
Струць Павло Петрович 98302 
Суворов Олександр Вікторович 97565, 97566 
Суков Володимир Олександрович  
(Валдмар А. Суков) 

97598, 97599, 97703 

Сулаєва Наталія Вікторівна 98100 
Сулим Андрій Олександрович 98323 
Сурін Дмитро Олександрович 97995 
Суховірська Людмила Павлівна 98014, 98016 
Сушко Дмитро Анатолійович 98039 
Табуранська Тетяна Анатоліївна 97449 
Танцюра Ігор Миколайович 98090, 98091, 98092, 98192, 98215, 98216, 98217 
Тараненко Артем Сергійович 97649 
Таратухін Євген Борисович  97487 
Теліга Олександр Васильович 97943 
Терещенко Юрій Петрович 98234 
Терзієв Венелин Кръcтев (Venelin Terziev) 98083 
Терлюк Іван Ярославович 98327 
Тесленко Роман Юрійович 98112 
Теслик Наталія Миколаївна 97637 
Тимофєєв Володимир Сергійович 97793 
Тимошенко Андрій Валерійович 97429 
Тимченко Алла Анатоліївна 97442, 97443, 97444 
Тимченко Дар'я Олександрівна 97737, 97738 
Тимченко Олена Миколаївна 98069, 98070 
Титаренко Валентина Петрівна 98059, 98061 
Титаренко Валерій Миколайович 98060 
Титаренко Ольга Олександрівна 98060, 98062 
Тихонова Тетяна Русланівна 98081, 98093 
Тичук Руслан Борисович 97613 
Тишик Христина Богданівна 97881 
Тищенко Валерія Олексіївна 98212, 98213 
Ткаченко Олександр Іванович 98160 
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Ткаченко Руслана Василівна 98170 
Ткаченко Сергій Миколайович 97946 
Ткачук Володимир Ілліч 97671 
Ткачук Едуард Васильович 97673, 97674, 98209, 98210 
Тодорова Олена Іванівна 97584 
Токарєва Анастасія Вікторівна 98238 
Токарук Надія Степанівна 97986 
Томенко Олеся Миколаївна 97648 
Торба Іван Валерійович 98298 
Торопчина-Агалакова Світлана Олександрівна 97883 
Тоузані Тарік (Touzani Tarik) 97562, 97564 
Третяк Едуард В'ячеславович 98323 
Третьяков Василь Олександрович 98025 
Тринкова Іванка Мєтодієва 97758, 97759 
Триснюк Василь Миколайович 98121 
Трофименко Максим Сергійович 97620 
Троценко Павло Дмитрович 97938, 98360 
Троян Олег Анатолійович 97632 
Труфкаті Людмила Вікторівна 97638 
Трухін Дмитро Юрійович 98288 
Трушляков Євген Іванович 98332, 98333, 98334, 98335, 98336 
Тунтула Олександра Сергіївна 97621, 97622, 97623, 97624, 97625 
Турецький Василь Іванович 97600 
Тягун Тетяна Володимирівна 97440 
Уварова Тетяна Іванівна 98170 
Улибіна Валентина Олексіївна 97763 
Ус Яна Олександрівна 97958 
Усаченко Ірина Валеріївна 97919 
Ушаков Олег Юрійович 98356 
Ушкалов Андрій В'ячеславович 97913 
Фаїзов Анатолій Вікторович 97697 
Фалько Наталя Миколаївна 98015 
Феделещак Михайло Михайлович 97928, 97929, 97930 
Федоровська Наталія Володимирівна 97803 
Федотова Ірина Володимирівна 98163 
Фесенко Марія Євгенівна 97789 
Фесюнов Вячеслав Євгенович 97993 
Фєтєску Лариса Іванівна 97715, 97716 
Філатова Ганна Петрівна 97806 
Філімонова Тетяна Володимирівна 97780 
Фіногенов Денис Юрійович 98229 
Фоменко Карина Ігорівна 97922 
Фоміна Тетяна Вадимівна 98282 
Франів Ігор Андрійович 97603 
Франко Андрій Вікторович 97577 
Фроліна Катерина Леонідівна 98171 
Фролов Володимир Костянтинович 97835 
Фротер Оксана Сергіївна 98264 
Фурдига Микола Миколайович 97434 
Хабінець Тамара Олександрівна 98152 
Хабчик Аркадій Семенович 97796 
Харченко Ірина Геннадіївна 98174 
Хіра Харпріт Сінгх 97519, 97520, 97521, 98177 
Хлібовська Ганна Миколаївна 97452 
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Хмара Олександр Володимирович 97565, 97566 
Хозя Павло Олександрович 98323 
Холодняк Юрій Сергійович 97559 
Хомченко Богдан Анатолійович 98032 
Хомяк Валерій Михайлович 97683 
Христенко Олена Володимирівна 97920 
Хряпкін Олександр Володимирович 97831 
Царенко Олексій Олександрович 97628 
Царук Віталій Васильович 97484 
Царькова Ольга Вікторівна 98015 
Цвіренко Світлана Миколаївна 97789 
Церковна Олена Вікторівна 97772 
Цешнатій Олексій Ігорович 98037 
Цимбалюк Валерій Іванович 97454 
Цихмістро Олександр Сергійович 97812 
Цодікова Ольга Анатоліївна 97902, 97903, 97904, 97905 
Цой Тетяна Василівна 98357, 98358 
Чабан Василь Йосипович 97461, 98126 
Чагарин Олег Орестович 97482 
Чайкіна Аліна Олександрівна 98171 
Чайкіна Наталія Олександрівна 98171 
Чайченко Тетяна Валеріївна 98253, 98254 
Чевганова Віра Яківна 97865, 97866 
Чевганюк Руслан Семенович 97794 
Чейлях Дмитро Дмитрович 98223 
Чеканова Оксана Сергіївна 97714 
Чекіна Вікторія Денисівна 98224 
Чекмасова Ірина Анатоліївна 97787, 97884 
Челахова Анастасія Степанівна 98159 
Ченчевой Володимир Віталійович 98239 
Чепелюк Олена Валеріївна 97672, 97692 
Чепков Ігор Борисович 98227 
Череватський Данило Юрійович 98223 
Черевик Дар'я Едуардівна 97748 
Черевко Олена Олександрівна 97459 
Чередник Людмила Анатоліївна 97752, 97753, 97754 
Черних Ольга Олегівна 98248 
Чернікова Дар'я Володимирівна (Dari Chernikova) 98324 
Чернобай Ліана Іванівна 97841 
Чернов Андрій Борисович 97831 
Чернов Михайло Петрович 97786 
Чернявська Юлія Ігорівна 97789 
Чеусов Олексій Олександрович 97680 
Чех Наталія Олександрівна 97911, 97912, 98111, 98112, 98113, 98114 
Чехместрук Роман Юрійович 97833, 97837 
Чеховська Ганна Станіславівна 98188, 98190 
Чигирин Олена Юріївна 97999 
Чиханцова Олена Анатоліївна 97561 
Чихарівська-Корнило Ірина Йосифівна 97942 
Чичикало Ніна Іванівна 98132, 98133 
Чкан Ірина Олександрівна 97456 
Чорна Марина Віталіївна 98280, 98281 
Чорна Олена Віталіївна 97502, 97503, 97504, 97505 
Чорна Юлія Анатоліївна 97937 
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Чорний Олексій Петрович 98236, 98239, 98240, 98242 
Чорноус Юлія Миколаївна 97593 
Чорток Юлія Володимирівна 98292 
Чугуєва Інна Євгенівна 97838 
Чумак Світлана Олександрівна 98282 
Чумаченко Олександр Анатолійович 98170 
Чумаченко Тетяна Олександрівна 98253, 98254 
Чуприк Йосип Йосипович 97585, 97586, 97587, 97588, 97589 
Чуприк Йосип Йосипович (YOYO) 97579, 97580, 97581, 97582, 97583, 97734 
Шакаль Дмитро Володимирович (TABR) 97817 
Шакірзанова Жаннетта Рашидівна 97584 
Шамілева Лариса Леонідівна 98225 
Шаповал Галина Миколаївна 97911, 97912 
Шапуров Олександр Олександрович 97749, 97750 
Шапурова Олена Олександрівна 97749 
Шарбоннель Жан-Клод Мішель 97490 
Шаров Сергій Володимирович 97967, 97970, 98030 
Шарова Тетяна Михайлівна 97968, 97969, 98031 
Шастун Анна Дмитріївна 98225 
Шатарська Інна Федорівна 98041, 98042 
Шахвердян Давид Сейранович 98114 
Шашкова Яна Юріївна (Янет) 98359 
Швед Валерія Миколаївна 97866 
Швед Оксана Миколаївна 97512 
Швець Наталія Миколаївна 97584 
Швець Юлія Олександрівна 98082 
Шебанова Віталія Ігорівна 98231 
Шевцов Андрій Олександрович 97522 
Шевченко Володимир Володимирович 97964 
Шевченко Георгій Михайлович 97639 
Шевченко Світлана Віталіївна 98013, 98015 
Шевчук Геннадій Степанович 97549 
Шевчук Дмитро Михайлович 97816 
Шендрик Анна Петрівна 97845 
Шершньова Олена Володимирівна 97816 
Шестак Геннадій Анатолійович 97435, 97436, 97437, 97438, 97744, 97745, 97746 
Шинкарук Василь Дмитрович 97647 
Шинкарук Оксана Анатоліївна 98152, 98221, 98222 
Широкопетлєва Марія Сергіївна 98027 
Шишкіна Олена Миколаївна 97430 
Шкваренко Юрій Павлович 97528 
Шкелебей Вікторія Анатоліївна 97781, 97782, 97783, 97784 
Шкляренко Валерій Анатолійович 97991 
Шкуратенко Олена Володимирівна 97801, 97802 
Шликова Вікторія Олександрівна 97631 
Шлюнь Костянтин Михайлович 97813 
Шмакова Вікторія Сергіївна 98125 
Шмиголь Євгеній Васильович 97826 
Шмиголь Надія Миколаївна 98135 
Шпильова Анастасія Олександрівна 97798 
Шпирко Тетяна Василівна 97638 
Шрамко Руслана Григорівна 97469, 97470 
Шулепіна Ганна Юріївна 97956 
Шуляк Олег Вікторович 97914 
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Щербак Леонід Миколайович 98051 
Щербаков Сергій Володимирович 97459 
Щербакова Олена Олександрівна 97872 
Юдіна Юніта Валентинівна 97761 
Юзва Ірина Михайлівна 97763 
Юлія Саніна (псевдонім) 97696, 97698, 97699, 97700 
Юрах Галина Юріївна 97986 
Юрах Омелян Михайлович 97986 
Юрій (Васильович) Василевський, (Юрий 
Василевский) (псевдонім) 

98011 

Ющенко Надія Леонідівна 98226, 98296 
Якименко Світлана Іванівна 97776, 97777, 97778, 97779, 97780 
Яковлев Володимир Петрович 98100 
Яковлева Ольга Михайлівна 97465 
Якушева Інна Євгенівна 97456 
Якушева Наталія Валентинівна 97597 
Янін Олексій Євгенович 98232 
Яркова Ірина Володимирівна 97497 
Яров Ярослав Сергійович 97573 
Ярова Любов Григорівна 97513, 97514, 97517 
Яровий Дмитро Юрійович 97620 
Яроміч Світлана Анатоліївна 97888 
Ясінська Тетяна Вікторівна 97841 
Ястремська Ольга Василівна 97939, 97940, 97941 
Яценко Андрій Юрійович (Diezel Green Grey) 98131 
Яценко Наталя Степанівна 97688, 97689 
Яцик Тетяна Петрівна 97781, 97782, 97783, 97784 
Яцкевич Інна Володимирівна 97888 
Яцух Олена Олексіївна 97455 
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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 

Державне підприємство "ІНФОТЕХ"  97429 
Державне підприємство "Український науково-
дослідний інститут вагонобудування" 

 98323 

Державний університет інфраструктури та 
технологій 

 98311, 98312, 98313 

Дніпровський національний університет 
залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна 

 98134 

Запорізький національний університет  98212, 98213, 98214 
Іллінецька міська рада  97616 
Інститут економіки промисловості Національної 
академії наук України 

 98223, 98224, 98225 

Інститут картоплярства Національної академії 
аграрних наук України 

 97434 

Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка 

 98218 

Київський національний університет імені Тараса 
Шевченка 

 97639, 97769, 97770 

Комунальний концертний заклад культури 
"Академічний камерний хор "Хрещатик" 

 98302 

Науково-дослідний, проектно-конструкторський та 
технологічний інститут мікрографії 

 97440 

Національна академія внутрішніх справ  97590, 97591, 97592, 97593, 97594, 97695, 97697 
Національна академія внутрішніх справ  97801, 97802, 97803 
Національна академія педагогічних наук України  98095 
Національний транспортний університет  97439, 97867 
Національний університет "Львівська політехніка"  97729, 97768, 97841 
Національний університет біоресурсів і 
природокористування України 

 97647, 97980, 97981, 97982, 97983, 97984, 97985 

Одеська національна академія харчових технологій  97638 
Одеський державний екологічний університет  97573, 97584, 97870 
Полтавський національний педагогічний університет 
імені В. Г. Короленка 

 97469, 97470, 97640, 97726, 97727, 98059, 98060, 
98061, 98062, 98063, 98100 

Сумський державний університет  97799, 97800, 97804, 97805, 97806, 97946, 97958, 
97999, 98000, 98001, 98071, 98073, 98074, 98101, 
98102, 98104, 98250, 98251, 98252, 98291, 98292, 
98293, 98298, 98299 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"АЙКЮЖН ІТ" 

 97449 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ДЕФЕНКС" 

 97992 

Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕГАР 
ТЕХНОЛОЖІ УКРАЇНА" 

 98004 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"КОМПАНІЯ УРАН" 

 97601 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"М.Е.ДОК" 

 98037 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Пос 
Медіа Юкрейн" 

 97798 

Товариство з обмеженою відповідальністю "СІЕТ 
ХОЛДІНГ" 

 97681, 98219 

Товариство з обмеженою відповідальністю "СМАРТ 
ІТ-СЕРВИС" 

 97879 
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Товариство з обмеженою відповідальністю "СМАРТ 
ТЕХНОЛОДЖІ ЮКРЕЙН" 

 97463 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"СПЕЦБАЙТ" 

 97522 

Товариство з обмеженою відповідальністю 
"ЮКРЕЙНІАН ГЕАРС" 

 97435, 97436, 97437, 97438, 97744, 97745, 97746 

Товариство з обмеженою відповідальністю Мале 
упроваджувальне підприємство "Інтегровані 
Банківські Інформаційні Системи" 

 97993 

Український науково-дослідний інститут спеціальної 
техніки та судових експертиз Служби безпеки 
України 

 97974, 97975, 97976, 97977, 97978, 98266 

Уманський національний університет садівництва  98264 
Харківський національний автомобільно-дорожній 
університет 

 97542, 97543, 97595, 97596, 98162, 98163, 98164, 
98300, 98325 

Харківський національний медичний університет  98253, 98254, 98262, 98263 
Харківський національний університет внутрішніх 
справ 

 98149 

Харківський національний університет  
імені В. Н. Каразіна 

 98244 

Харківський національний університет 
радіоелектроніки 

 97831 
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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 

96526 Товариство з обмеженою відповідальністю "АТ-СИГНАЛ", вул. Плеханівська, 16, 

м. Харків, 61001 
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свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір 
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Слід читати 

93687 27.01.2020, 56 Липовенко Євгеній Петрович  

97086 29.05.2020, 58 Alberta (псевдонім) 

52922 02.01.2014, 32 Харітіч Сергій Володимирович 
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