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стосуються права автора на твір" надруковано в редакції 

заявника 

 Державне підприємство «Український 

 інститут інтелектуальної власності», 2020 

 

 



ВІДОМОСТІ ПРО РЕЄСТРАЦІЮ  
АВТОРСЬКОГО ПРАВА НА ТВІР 

 
 

3 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

99365 

Дата реєстрації авторського права 
 

01.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Злотніков Андрій Львович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 
 

 

Літературний письмовий твір "Авторська програма КОМПЛЕКСНА 

МЕТОДИКА РОБОТИ ПСИХОЛОГА З ВИКОРИСТАННЯМ ІННО-

ВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В УМОВАХ ОБМЕЖЕНОГО КОНТАКТУ 

З КЛІЄНТОМ. "АВАНГАРД" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Авторська методика містить комплекс нових, розроблених, 

адаптованих методів психодіагностики, психокорекції та 

психопрофілактики. 

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

99366 

Дата реєстрації авторського права 

 
01.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Толстопятова Інна Василівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 
 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 
 

 

Комп'ютерна програма "Автоматизована інформаційно-комунікаційна 

система "Online-офіс підтримка бізнесу" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99367 

Дата реєстрації авторського права 

 
01.09.2020 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Толстопятова Інна Василівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма "Міська система управління вивезенням сміття 

та великогабаритних відходів" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99368 

Дата реєстрації авторського права 

 
01.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Толстопятова Інна Василівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма "Автоматизована інформаційно-аналітична 

система "ГІС-мапа тимчасових споруд для здійснення підприємницької 

діяльності" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99369 

Дата реєстрації авторського права 

 
01.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Толстопятова Інна Василівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма "Автоматизована інформаційно-аналітична 

система "Контакт-центр, Чат бот" 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99370 

Дата реєстрації авторського права 

 
01.09.2020 

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

 

 

Новгородський Михайло Валерійович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма "Generals&amp; Rulers" ("G&amp;R [ED]") 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Програмне забезпечення призначене для реалізації комп'ютерної гри в 

журналі RTS (стратегія у реальному часі) у середньовічному сетингу 

(час, місце і обставини, в яких розвиваються події, художнє оформлення 

гри). В грі можна вибрати будь-яку з 80 країн.  
 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

99371 

Дата реєстрації авторського права 
 

01.09.2020 

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

 

Яблоков Сергій Володимирович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

Маріупольський державний університет 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Навчальний посібник "Англійська мова за професійним спрямуванням" 

(для студентів спеціальності 032 Історія та археологія)" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Навчальний посібник з англійської мови для закладів вищої освіти. 
 
 

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99372 

Дата реєстрації авторського права 

 
01.09.2020 

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

 

 

Литовченко Олена Юріївна 
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Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Стаття "Вибір та обґрунтування стратегії антикризового управління 

підприємством" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Литовченко О. Ю. Вибір та обґрунтування стратегії 

антикризового управління підприємством // БІЗНЕС ІНФОРМ. - 2012. - 

№ 12. - С. 308-312. 
Анотація  

Досліджено сутність антикризового управління підприємством та 

обґрунтовано підходи до вибору його стратегії з урахуванням факторів 

зовнішнього та внутрішнього середовища. Уточнено поняття 

"антикризова стратегія". 
 

 

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99373 

Дата реєстрації авторського права 

 
01.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Матчіна Жанна 

Повне ім'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 "Mon Mou soft&amp; silk" ("Mon Mou") 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99374 

Дата реєстрації авторського права 

 
01.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Заскалько Євген Володимирович, Довгань Кирило Анатолійович, 

Пацера Сергій Іванович, Кенгерлинська Алія Елданізівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Складений твір, твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Збірка графічних зображень "ODF" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
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Анотація  

Збірка графічних зображень являє собою зображення слова "ODF" у 

кількості трьох зображень, створене авторами і призначене для 

використання як торгових марок, знаків для товарів і послуг та 

логотипів. Зображення виконуються в будь-якій колірній гамі. 
 
 

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

99375 

Дата реєстрації авторського права 

 
01.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

В'ялов Павло Іванович, Напрєєнко Олександр Костянтинович, 

Напрєєнко Наталія Юріївна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 
 

 

Літературний письмовий твір науково-практичного характеру "Метод 

лікування депресій кольоротерапією з використанням картин в стилі 

абстрактного експрессіонізму (з колекції ПВАНТО П. І. В'ялова)" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Кольоротерапія, як один з варіантів арт-терапії, - це метод психологічної 

роботи, що використовує можливості мистецтва, а саме живопису, для 

досягнення позитивних змін в особистісному розвитку людини і в 

цілому рівня її життєдіяльності, за наявності в неї депресивних розладів.  
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

99376 

Дата реєстрації авторського права 

 
01.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Зазуляк Ілля 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 "Legally Sound" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

На кольоровому тлі - зображення, що складається з тексту, який у свою 

чергу містить два англомовних слова - LEGALLY, виконане 

авторським каліграфічним шрифтом по типу шрифту "бастарда", та 

SOUND, виконане капітальним друкованим із засічками шрифтом 

Cormorant. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99377 

Дата реєстрації авторського права 

 
01.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Юрчишин Василь Якович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір "Документування інформації при хірургічних операціях" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99378 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Козевич Віталій Володимирович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Складений твір, твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Збірка творів образотворчого мистецтва "Тай Таке" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99379 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Данилюк Микола Іванович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма "E-Consultation Zaporizhzhia" 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99380 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.09.2020 

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

 

 

Матешко Анастасія 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) 

 

 

Синопсис "Я - риба" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99381 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

N O W A V E, NOWAVE (псевдонім) 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Музичний твір з текстом, складений твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Збірка музичних творів  "N O W A V E" ("NOWAVE") 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

До складу збірника входять такі композиції як: "OBEY", "DISCRETE", 

"MANGA", "2020", "PRAVO", "Destruction Man", "E'L'K'", "Boundaries", 

"Deploy", "Obey (Original Remix)", "Inside", "NOWAVE". 
 

 

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99382 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

М. Степанов (Немиро) (псевдонім) 
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Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір, складений твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Збірка літературних творів з ілюстраціями "Світ моїми очима" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

В збірник творів включено 11 літературних творів про природу з 

ілюстраціями автора. 
 

 

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99383 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Зелінський Ігор Леонідович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір "Магістерська робота "Організаційно-правові засади 

впровадження цивілізованого лобіювання в парламентську діяльність" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Досліджено поняття "лобіювання", вивчено міжнародну практику. 

Охарактеризовано український досвід і проблеми впровадження у 

парламентській діяльності.  
 

 

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99384 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Фукс Ілля Дмитрович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір (поезія), музичний твір з текстом, 

складений твір 
Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Музичний альбом "Vintage" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 61, 2020 

 

11 

Анотація  

Музичний альбом "Vintage" складається з пісень: "Починаємо з 

початку", "Тримай мене", "Власний бій", "Небосхил", "Сон", "Кожен 

день", "Моя єдина (вірш)", "Про дівчину молоденьку", "Вірус", 

"Більше Рок-н-Роллу", "Як Мрія Пропливе", "Вікно", "Vintage", 

"Бунтарська пісня", "Вітер з дощем". 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

99385 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Бугай Володимир 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) 

 

 

Синопсис "Шлях додому" (Номер 1) 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99386 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.09.2020 

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 "Открытие сердечной чакры" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

У творі розглядаються практично-методичні питання духовного росту 

за допомогою техгології японського мистецтва природного зцілення 

Рейки, яка відома як система "Usui Shiki Ryoho", що основана японським 

доктором Мікао Усуі.  
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

99387 

Дата реєстрації авторського права 
 

02.09.2020 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Макаренко Андрій Петрович, Меліхова Тетяна Олегівна, Чакалова 

Наталія Сергіївна 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Навчальний посібник "Облік та оподаткування підприємств малого 

бізнесу" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

У навчальному посібнику розкрито основи бухгалтерського обліку за 

спрощеною системою та механізм створення та ліквідації підприємств 

щодо бізнесу. 
 

 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

99388 

Дата реєстрації авторського права 
 

02.09.2020 

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

 

Поясок Тамара Борисівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Монографія "Система застосування інформаційних технологій у 

професійній підготовці майбутніх економістів" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Монографію присвячено проблемі інформатизації професійної підготовки 

майбутніх фахівців, які навчаються у вищих навчальних закладах за 

економічним спрямуванням.  
 

 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

99389 

Дата реєстрації авторського права 
 

02.09.2020 

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

 

Макаренко Андрій Петрович, Меліхова Тетяна Олегівна, Чакалова 

Наталія Сергіївна 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Навчальний посібник "Податкове планування та мінімізація 

податкових ризиків" 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

У навчальному посібнику систематизовано методологічні аспекти 

теорії та практики податкового планування та мінімізації податкових 

ризиків відповідно до чинного закодавства. 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99390 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Галіцька Вікторія Вікторівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Книга "Как оставаться женщиной, когда вокруг пи#%ец" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У мене двоє дітей, я продавала чоловічі труси і керувала будівництвом, 

була мільйонером і злиденною, дружиною і коханкою, вагітна бігла з 

будинку, де мене не хотіли бачити, бачила свою смерть і робила мільйонні 

угоди, зраджувала і мене зраджували, ридала, немов у мене вбудували 

Ніагару.  

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99391 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Боровок Ксенія Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Складений твір, фотографічний твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Збірка фотографічних творів "Торты "Мой сладкий мир" 

  

Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Збірка фотографічних творів, на яких зображені ексклюзивні авторські 

торти. До збірки увійшли 217 робіт. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

99392 

Дата реєстрації авторського права 
 

02.09.2020 

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

 

Кривцова Наталя Вячеславівна 

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 "Методика самоактуалізації і самогармонізації 

створювальних сил" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Усний твір "Методика самоактуалізації і самогармонізації 

створювальних сил" є психотерапевтичним інструментом зняття 

зайвої напруги та нормалізації психоемоційого стану людини. 
 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

99393 

Дата реєстрації авторського права 
 

02.09.2020 

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

 

Македонов Валерій Олександрович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Музичний твір з текстом, складений твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Збірка пісень "Будет всё" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 

 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

99394 

Дата реєстрації авторського права 
 

02.09.2020 

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

 

Андросов Костянтин Олександрович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір, фотографічний твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Літературний письмовий твір з фотографіями "Опис сценічного образу 

письменника Кості Грека" 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

99395 

Дата реєстрації авторського права 
 

02.09.2020 

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

 

Ляшенко Віктор Павлович, Набок Тетяна Андріївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Навчальний посібник "Вища математика: функції багатьох змінних та 

інтегральне числення" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Посібник складено відповідно до навчальної програми дисципліни "Вища 

математика" для студентів технічних спеціальностей університетів та 

містить розширений курс функції багатьох змінних та інтегрального 

числення функції однієї та кількох змінних. 
 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

99396 

Дата реєстрації авторського права 
 

02.09.2020 

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

 

Ляшенко Віктор Павлович, Набок Тетяна Андріївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Навчальний посібник "Вища математика" (для економічних 

спеціальностей) 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

У посібнику у доступній формі викладено курс вищої математики, який 

охоплює розділи лінійної та векторної алгебри, аналітичної геометрії, 

математичного аналізу та диференціальних рівнянь. 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

99397 

Дата реєстрації авторського права 
 

02.09.2020 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Ляшенко Віктор Павлович 

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 "Задачі термодифузії та методи їх розв'язку" 

(упорядкування) 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

У колективній монографії зібрані матеріали доповідей, які були прочитані 

під час Всеукраїнської наукової конференції "Математичне моделювання 

та математична фізика", що відбулася на базі Кременчуцького 

університету імені Михайла Остроградського 21-23 вересня 2011 року.  
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

99398 

Дата реєстрації авторського права 
 

02.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Ляшенко Віктор Павлович, Черненко Варвара Петрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Навчальний посібник "Рівняння математичної фізики" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

У навчальному посібнику розглядаються основні аналітичні методи 

розв'язання крайових та початково-крайових задач математичної фізи-

ки, а саме: задач для рівняння хвильової теплопровідності та дифузії.  
 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

99399 

Дата реєстрації авторського права 
 

02.09.2020 

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

 

Крюкова Діна Дмитрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір, складений твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Складений твір "Метафорические Ассоциативные Карты "Мое Тело 

Мое Дело" 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Арт-терапевтичний асоціативно-проективний набір художніх картинок.  
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

99400 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Думчев Михайло Сергійович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма "Єдиний розрахунковий центр" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

ЄРЦ являє собою модульну систему, яка збирає та обробляє дані, надані 

комунальним підприємтвом, задля автоматизації та покращення 

працездатності механізмів комунікації мешканця міста Харкова з 

підприємствами на рівні сплати нарахувань за ЖКП та передачі 

показників лічильників. 
 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

99401 

Дата реєстрації авторського права 
 

02.09.2020 

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

 

Назаренко Віра Петрівна 

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 "Вероніка" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

99402 

Дата реєстрації авторського права 
 

02.09.2020 

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

 

Бабець Андрій Володимирович 
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Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір "Спосіб нанесення на одяг декоративних 

зображень" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Описаний спосіб здійснюється з використанням операції розрізання 

тканини, спочатку на тканину наносять декоративне зображення 

відповідно до задуму, потім на лицьовій стороні у місці розмітки роблять 

надріз, а з виворітної сторони у місці розмітки підшивають вставку.   
 

 

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99403 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Клименко Олександр Миколайович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Пісня "Свободная" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Пісня "Свободная" спокійна та повільна за темпом. Жанр пісні - 

ліричний. Форма твору - куплетний: два куплети та приспів, який 

повторюється чотири рази. Після першого куплету - один приспів, 

після другого - три приспіви.  
 

 
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

99404 

Дата реєстрації авторського права 
 

02.09.2020 

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

 

Клименко Олександр Миколайович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Пісня "Криниця" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
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Анотація  

Пісня "Криниця" жвава та ритмічна за темпом. За жанром належить 

до розважальної. Текст пісні викладено російською мовою. Форма 

твору - куплетна: три куплети та приспів, який повторюється три рази. 

Після кожного куплету - один приспів. Пісня "Криниця" виражає 

емоційно-чуттєвий, ніжний та романтичний настрій.  
 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

99405 

Дата реєстрації авторського права 
 

02.09.2020 

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

 

Овчиннікова Олена 

Повне ім'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 "Міжнародний експертний клуб" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Твір образотворчого мистецтва "Міжнародний експертний клуб" є 

відображенням логотипу рейтингового агентства. Його кольорові 

варіації можуть використовуватись як в цілому, так і окремо.  
 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

99406 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Овчиннікова Олена 

Повне ім'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 "Elitexpert" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Твір образотворчого мистецтва "Elitexpert" є відображенням логотипу 

рейтингового агентства. Його кольорові варіації можуть використовува-

тись як в цілому, так і окремо. 
 
 
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99407 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.09.2020 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Овчиннікова Олена 

Повне ім'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 "Еліта України національний рейтинг 

впливовості" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 Твір образотворчого мистецтва "Еліта України національний рейтинг 

впливовості" є відображенням логотипу рейтингового агенства. Його 

кольорові варіації можуть використовуватись як в цілому, так і окремо.  
 

 

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99408 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Сєров Микола Вікторович, Скафенко Михайло Сергійович, 

Монастирський Олег Васильович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю "СМІДЛ" 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма "Smiddle Smart Callback&amp; Smart Label v.3." 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 
 

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99409 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Македонська-Бородіна Катерина Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

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

 
 

Анотація  

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

99410 

Дата реєстрації авторського права 
 

02.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Македонська-Бородіна Катерина Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 
 

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Музичний твір з текстом "Жар-птиця" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99411 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Македонська-Бородіна Катерина Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Музичний твір з текстом "How dare we" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 
 

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99412 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Гаврилюк Анна Ігорівна, Черняєв Євген Борисович 

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 "Арт-терапія на основі мандаломалювання для 

психологічної  реабілітації після тяжкої хвороби" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Серйозне чи невідоме захворювання змушує людину переживати 

психологічно тяжкі, жахливі почуття. Описати словами цей стан та 

інтегрувати в досвід людині складно. Тому доречним є використання 

невербальних способів вираження почуттів. 
 

 

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99413 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Лелюх Валерій 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 "Shade" ("SHD") 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Створена для обміну зашифрованими даними та короткими 

повідомленнями в обставинах можливої відсутності мережі Інтернет 

або із її застосуванням. Шляхи передачі даних: сотовий зв'язок - смс, 

мобільні рації, Інтернет. 
 

 

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99414 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Марікуца Кирило Васильович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю "КІСФФ ФІЛМС" 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір практичного характеру "Концепція 

заходу "Міжнародний кінофестиваль "Кіно Сусідів"/International film 

festival "Next Door Movies" ("Кіно Сусідів") 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

У творі надано деталізований опис концепції Міжнародного фестивалю 

"Кіно Сусідів" - регулярної тематичної події формату кінофестиваль. 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

99415 

Дата реєстрації авторського права 
 

02.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Марікуца Кирило Васильович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю "КИЇВМЮЗИКФІЛЬМ" 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 
 

 

Літературний письмовий твір практичного характеру "Концепція 

заходу "Міжнародний кінофестиваль кіно про музику та культуру 

"ІНТРО"/International Film Festival about music and culture "INTRO" 

("FF "INTRO") 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У творі надано деталізований опис концепції Міжнародного фестивалю 

кіно про музику та сучасну культуру "INTRO" - регулярної тематичної 

події формату кінофестиваль, присвяченої документальному кіно, що 

проводиться в Україні. 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

99416 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Василенко Сергій Петрович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Музичний твір без тексту, складений твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Збірник музичних творів "Медитації першого рівня" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

"ВСП-Медитация-1" (17.03.2019), "ВСП-Медитация-2" (06.04.2019), 

"Без страха" (01.09.2019), "Релакс" (08.01.2020), "Заставка" 

(14.01.2020), "Чаша-медитация-1" (13.02.2020), "Чаша-медитация-2" 

(14.02.2020), "Дышите ровно" (19.03.2020), "Медитация Ангелы" 

(04.04.2020), "Медитация Спокойствие" (22.04.2020). 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

99417 

Дата реєстрації авторського права 
 

02.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Шевченко Анатолій Іванович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

Інститут проблем штучного інтелекту Міністерства освіти і науки 

України та Національної академії 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 "Функціональна 

схема формування штучної особистості" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Функціональна схема формування штучної особистості дозволяє розро-

бити концепцію створення штучного інтелекту, у якій необхідно 

формалізувати роботу всіх систем (формалізація свідомості та 

створення штучної свідомості), що формують природний інтелект. 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

99418 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Матвєєв Ігор Віталійович, Тимофієва Ганна Андріївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір, створений для телебачення 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Сценарій 1 серії комедійного телесеріалу  "Леді" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Це весела історія про трьох жінок віком за 70. Всі вони мають різні 

характери і долі але це їм не завадило об'єднатись, щоб вести спільний 

бізнес та спільне господарство. Здавання в аренду квартир дозволило 

заробити гроші, а проживання разом показало, що життя за 70 може 

бути успішним і насиченим. 
 

 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

99419 

Дата реєстрації авторського права 
 

02.09.2020 

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

 

Дуда Лариса Ігорівна 

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

 

Музичний твір без тексту, похідний твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Аранжування музичного твору" "Обробка для капели бандуристів  

пісні невідомого автора на слова Богдана Лепкого "Журавлі" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Створено вокально-інструментальну обробку пісні невідомого автора 

на слова Богдана Лепкого "Журавлі". Музичний супровід розроблено 

для двох бандурних партій. Вступ вторує мелодію приспіву пісні.  
 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

99420 

Дата реєстрації авторського права 
 

02.09.2020 

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

 

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 "Управління організаційними 

змінами передумова успішного розвитку" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Удосконалено сутність понять "організаційна зміна", "управління 

організаційними змінами"; одержали подальший розвиток методичні 

основи з оцінки доцільності впровадження організаційних змін, які на 

відміну від існуючих основані на оцінці інноваційної позиції 

підприємства. 
 

 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

99421 

Дата реєстрації авторського права 
 

02.09.2020 

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

 

Шефер Олександр Віталійович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Монографія "Методологія підвищення якості функціонування 

інформаційно-телекомунікаційних систем" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Методологія підвищення якості функціонування ін-

формаційно-телекомунікаційних систем : Монографія / О. В. Шефер. – 

Полтава : ПолтНТУ імені Юрія Кондратюка, 2019. - 236 с., іл.: 52, табл. 

10; бібліогр. 265 назв. 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 61, 2020 

 

26 

Анотація  

Розглянуті теоретичні і методичні основи підвищення якості функціо-

нування інформаційно-телекомунікаційних систем. Розроблено 

інноваційний метод компенсації нелінійних спотворень на основі 

застосування синтезованих нелінійних адаптивних компенсаторів. 
 
 

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

99422 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Сєров Микола Вікторович, Скафенко Михайло Сергійович,  

Монастирський Олег Васильович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю "СМІДЛ" 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 
 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 
 

 

Комп'ютерна програма "Smiddle Campaign Manager v.3" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

99423 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Сєров Микола Вікторович, Скафенко Михайло Сергійович, 

Монастирський Олег Васильович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю "СМІДЛ" 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма "Smiddle VoicelD v.1." 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99424 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Юдін Костянтин Юрійович 
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Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Музичний твір з текстом, складений твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Музичний альбом "Альбом № 1" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Музичний альбом є збіркою, що містить десять пісень в сучасному 

виконанні. Кожна окрема пісня є окремим твором і має власну назву, а 

саме: "ДРДР ДУРАКА ВАЛЯЙ", "ТРУБА ЗОВЕТ", "ВОЛЧИЦА", 

"ДЕВОЧКА ХА ХА", "СОСЕД", "ДОФАМИН", "ТВАРИ", 

"МОТИВАТОР № 1", "ШТОРМ", "ГЕРОЙ".  
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

99425 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Дев'ятко Наталія Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір художньо-публіцистичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Рукопис літературного письмового твору художньо-публіцистичного 

характеру "Степовий Колумб" Олександр Поль" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Художньо-публіцистичне видання "Степовий Колумб" Олександр 

Поль" присвячене життю та діяльності земського гласного, мирового 

судді, археолога та промисловця Олександра Поля, який мешкав на 

Катеринославщині у ХІХ ст. 
 
 

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99426 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Дев'ятко Наталія Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір белетристичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Рукопис твору "Скарби Олександра Поля" 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Художня історична повість про життя та діяльність земського гласно-

го, мирового судді, археолога і промисловця Олександра Поля, який 

мешкав на Катеринославщині у ХІХ ст. 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

99427 

Дата реєстрації авторського права 
 

02.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Рогов Андрій Артурович 

Повне ім'я або повне 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 контролю доступу "ЛОГІН" ("ЛОГІН") 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Програмний комплекс призначений для контролю доступу до території 

та/або приміщень, що охороняються, а також контролю пересування по 

охоронюваному об'єкту. 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

99428 

Дата реєстрації авторського права 
 

02.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Мієдінова Наталія Миколаївна, Чуприк Йосип Йосипович 

Повне ім'я 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 "Rangers camp it's my life" (Rangers camp) 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Пісня написана до 5-річного ювілею одноіменого табору для виконання 

організаторами та учасниками на заходах та у дружньому колі. 
 

 

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99429 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.09.2020 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Мієдінова Наталія Миколаївна, Чуприк Йосип Йосипович 

Повне ім'я 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 "ZOOДискотека" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Пісня, яскрава музична фарба гарного свята. 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

99430 

Дата реєстрації авторського права 
 

02.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Цілик Ірина Андріївна, Чередник Артем Олександрович  

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 для ігрового повнометражного фільму "Я і Фелікс" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99431 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.09.2020 

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

 

 

Марусіч Андрій Васильович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Пісня "Затамую подих" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Авторська пісня, написана для Софії Адамів. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

99432 

Дата реєстрації авторського права 
 

02.09.2020 

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

 

Харчев Даніїл Костянтинович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Музичний твір з текстом, похідний твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Аранжування до пісні "Коло річки" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Аранжування народної пісні "Коло річки". За індивідуальною 

розробкою. Ідея Неллі Погрібна. 
 

 
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

99433 

Дата реєстрації авторського права 
 

02.09.2020 

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

 

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 "Розвиток автомобільного туризму на Слобожанщині" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Проаналізовано автомобільну інфраструктуру та підприємства з розмі-

щення автотуристів Харківської області. Розроблено та запропоновано 

автотуристичні маршрути пізнавального та оздоровчого характеру. 
 

 
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

99434 

Дата реєстрації авторського права 
 

02.09.2020 

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

 

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 "Особливості організації роботи служби харчування у 

готелях класу "Люкс" 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Систематизовано особливості функціонування закладів ресторанного 

господарства при готелях класу "Люкс", проаналізовано специфіку 

технології ресторанного обслуговування у готельно-туристичних 

комплексах. 
 

 
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99435 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.09.2020 

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

 

 

Уралова Юлія Павлівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Монографія "Господарсько-правове регулювання посередницької 

діяльності у сфері страхування" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 
 

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99436 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.09.2020 

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

 

 

Царенко Ксенія Сергіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

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

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Музичний альбом "Безмежність" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Альбом "Безмежність" включає в себе наступні композиції: "Intro", 

"Сонце", "Відпускаю", "Безмежність", "Ювелір", "Constellation", "В 

обіймах", "Outro". 
 
 

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99437 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.09.2020 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Коваль Ірина 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) 

 

 

Навчальний посібник "Комерціалізація прав інтелектуальної власності" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99438 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Мучак Альона Миколаївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Пісня "Подаруй мені казку" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99439 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Чепига Михайло Петрович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір "Технологія виборчого процесу" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У науковому творі Чепига М. П.  "Технологія виборчого процесу" опи-

сано технологію виявлення експертами лабораторії вроджених задатків 
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і фахової компетентності як основи придатності до висококомпетентних 

і високоморальних претендентів у депутати Верховної Ради України. 
 
 

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99440 

Дата реєстрації авторського права 

 
03.09.2020 

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

 

 

Марусіч Андрій Васильович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Пісня "Сяйво" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Авторська пісня, написана для Марії Данілової. 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

99441 

Дата реєстрації авторського права 

 
03.09.2020 

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

 

Корейко Ярослав Олегович, Мічута Ольга Романівна, Іванчук Наталія 

Віталіївна 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Комп'ютерна програма "Комп'ютерна програма для математичного 

моделювання фільтраційної консолідації ґрунтів при наявності коль-

матажу" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Авторський твір у вигляді комп'ютерної програми являє собою 

використання систем об'єктно-орієнтованого програмування для 

моделювання та чисельного розв'язання задачі фільтраційної 

консолідації грунтів при наявності кольматажу. 
 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

99442 

Дата реєстрації авторського права 
 

03.09.2020 

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

 

Стадник Світлана Олександрівна, Середа Наталія Віталіївна 
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Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Стаття "Маркетинговий аналіз конкурентоспроможності фітнес-клубів 

в місті Харкові" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99443 

Дата реєстрації авторського права 

 
03.09.2020 

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

 

 

Якобчук Валентина Павлівна, Скидан Олег Васильович, Дацій Надія 

Василівна, Ходаківський Євгеній Іванович, Литвинчук Ірина Леонідівна, 

Симоненко Леся Іванівна, Сайкевич Марина Іванівна, Войтенко 

Архип Борисович, Плотнікова Марія Федорівна, Довженко Валентина 

Анатоліївна, Захаріна Оксана Володимирівна, Тищенко Світлана 

Володимирівна, Німко Ольга Борисівна, Черниш Роман Федорович, 

Семенець Галина Василівна, Бражевський Володимир Миколайович, 

Якобчук Володимир Анатолійович, Іванюк Ольга Володимирівна, 

Кравець Ірина Вікторівна, Пугачова Настасія Сергіївна 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Навчальний посібник "Публічне управління та адміністрування" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Публічне управління та адміністрування : навч. посіб-

ник / Скидан О. В., Якобчук В. П., Дацій Н. В., Ходаківський Є. І. [та 

ін.] ; за заг. ред. О. В. Скидана. - Житомир : ЖНАЕУ, 2017. - 705 с. 
Анотація  

У навчальному посібнику, на основі наукових концепцій, визначені ме-

тодологічні підходи до адміністрування у публічному управлінні, вста-

новлено роль і значення адміністрування в системах законодавчої, 

виконавчої та судової влади. 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

99444 

Дата реєстрації авторського права 
 

03.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Якобчук Валентина Павлівна, Ходаківський Євгеній Іванович, 

Литвинчук Ірина Леонідівна, Симоненко Леся Іванівна, Довженко 

Валентина Анатоліївна, Захаріна Оксана Володимирівна, Тищенко 

Світлана Володимирівна, Іванюк Ольга Володимирівна, Кравець 

Ірина Вікторівна, Пугачова Настасія Сергіївна 
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Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Підручник "Економічна теорія" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Якобчук В. П., Ходаківський Є. І., Литвинчук І. Л., 

Симоненко Л. І., Довженко В. А., Захаріна О. В., Тищенко С. В., Іванюк 

О. В., Кравець І. В., Пугачова Н. С. Економічна теорія : підручник / за 

заг. ред. В. П. Якобчук. - К. : Видавництво Ліра-К, 2020. - 450 с. 
Анотація  

У підручнику, на основі узагальнення фундаментальних теорій вітчиз-

няної та світової економічної науки і практики господарювання, висвіт-

лено загальні основи соціально-економічного розвитку суспільства, 

теоретичні засади мікро- та макроекономіки, закономірності 

функціонування сучасного господарства. 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

99445 

Дата реєстрації авторського права 

 
03.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Романько Вадим Анатолійович 

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) 

 

 

Стаття "Оазисы на Марсе" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Проект розглядає створення міст-оазисів в полярних шапках Марса як 

ефективну альтернативу ідеї тераформування. 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

99446 

Дата реєстрації авторського права 

 
03.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Горошко Андрій Ігорович, Горошко Вікторія Іванівна, Горошко 

Олена-Іванна Ігорівна 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма "Мобільний додаток Fotospektr v.3.0" 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

99447 

Дата реєстрації авторського права 

 
03.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Голубцова Каріна Костянтинівна, Сагайдак-Нікітюк Ріта Василівна, 

Барнатович Світлана Василівна 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Науковий твір "Дослідження особливостей управління підприємствами 

фармацевтичного сектору на засадах маркетингової логістики" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Голубцова К. К., Сагайдак-Нікітюк Р. В., Барнатович, 

С. В. Дослідження особливостей управління підприємствами фармацевтич-

ного сектору на засадах маркетингової логістики // Український журнал 

клінічної та лабораторної медицини. - 2019. - Том 14, № 1. - С. 10-16. 
Анотація  

Наукова стаття містить дослідження особливостей управління 

підприємствами фармацевтичного сектору на засадах маркетингової 

логістики. 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

99448 

Дата реєстрації авторського права 

 
03.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Сагайдак-Нікітюк Ріта Василівна, Захарко Наталія Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Науковий твір "Методика  оцінювання логістичних ризиків у сфері 

зовнішньоекономічної діяльності фармацевтичних підприємств" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Методика  оцінювання логістичних ризиків у сфері 

зовнішньоекономічної діяльності фармацевтичних підприємств : 

методичні рекомендації / Р. В. Сагайдак-Нікітюк, Н. В. Захарко. - Х. : 

Вид-во НФаУ, 2019. - 18 с. 
Анотація  

Методичні рекомендації містять методику оцінювання логістичних 

ризиків у сфері зовнішньоекономічної діяльності виробничих фарма-

цевтичних підприємств. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

99449 

Дата реєстрації авторського права 
 

03.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Сагайдак-Нікітюк Ріта Василівна, Андрієнко Наталія Володимирівна, 

Альохіна Наталія Вікторівна, Шварп Наталія Вікторівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір "Методика оцінювання соціально-психологічного 

клімату в аптечному закладі" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Методика оцінювання соціально-психологічного 

клімату в аптечному закладі // Р. В. Сагайдак-Нікітюк, Н. В. Андрієнко, 

Н. В. Альохіна, Н. В. Шварп. - Х. : Вид-во НФаУ, 2019. - 21 с. 
Анотація  

Методичні рекомендації містять методику оцінювання соціально-

психологічного клімату в аптечному закладі. 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

99450 

Дата реєстрації авторського права 

 
03.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Сагайдак-Нікітюк Ріта Василівна, Захарко Наталія Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір "Застосування FMEA-аналізу для оцінювання 

логістичних ризиків виробничих фармацевтичних підприємств у сфері 

зовнішньоекономічної діяльності" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99451 

Дата реєстрації авторського права 

 
03.09.2020 

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

 

 

Малишко Володимир Анатолійович, Висоцька Анна Вячеславівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Музичний твір з текстом 
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Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Музичний твір з текстом "Baby" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

99452 

Дата реєстрації авторського права 
 

03.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Малишко Володимир Анатолійович, Висоцька Анна Вячеславівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 
 

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 
 

 

Музичний твір з текстом "Erase" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 
 

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99453 

Дата реєстрації авторського права 

 
03.09.2020 

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

 

 

Мусейчук Кирило Олегович, Кучер Володимир 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 "Lean" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Даний твір являє собою комп'ютерну програму - мобільний додаток 

"Lean", який являє собою трекер бюджету, який допомагає вести облік 

фінансів та накопичувати гроші. 

 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

99454 

Дата реєстрації авторського права 
 

03.09.2020 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Лук'янов Дмитро 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 "LuckyFit" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Комп'ютерна програма "LuckyFit" - це web-орієнтована ERP-система 

для управління фітнес-клубом. 
 

 
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

99455 

Дата реєстрації авторського права 
 

03.09.2020 

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 "Мій кум іде..." 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 

 
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

99456 

Дата реєстрації авторського права 
 

03.09.2020 

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

 

Глинько Ігор Миколайович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Опис гри з ілюстраціями "Правила игры "Шахматы ХХІІ век" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Дана гра є об'ємною, багаторівневою грою, де 2 (два) гравці грають 

одночасно на трьох різнопланових шахових дошках. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

99457 

Дата реєстрації авторського права 
 

03.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

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 "eCast" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Комп'ютерна програма "еСаst" призначена для супроводження дня 

голосування (явка, голоси, скарги), вона дозволяє контролювати кожен 

етап дня виборів, маючи постійний доступ до оперативної інформації з 

кожної ДВК. Дозволяє також вести паралельний підрахунок голосів, 

забезпечуючи прозорість. 
 

 

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99458 

Дата реєстрації авторського права 

 
03.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Сілков Валерій Іванович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір "Летающая модель для определения аэродинамических 

характеристик летательного аппарата" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У процесі створення ЛА після відпрацювання компонувальної схеми 

провадиться розрахунок його аеродинамічних характеристик або 

продувка геометрично подібної моделі в аеродинамічній трубі. Однак 

трубний експеримент достатньо дорогий та має ряд обмежень: по 

габаритах моделі, по якості потоку. 
 

 

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99459 

Дата реєстрації авторського права 

 
03.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Хайрова Ніна Феліксівна, Петрасова Світлана Валентинівна 
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Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Навчальний посібник "Сучасні технології Web-програмування" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Навчальний посібник призначено для формування знань та навичок, 

необхідних для ефективного використання Web-технологій при 

вирішенні інформаційно-лінгвістичних завдань. Посібник, обсягом 112 

сторінок, було рекомендовано Вченою радою НТУ "ХПІ" як навчальний 

посібник для студентів. 
 
 
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

99460 

Дата реєстрації авторського права 
 

03.09.2020 

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

 

Хайрова Ніна Феліксівна, Мамирбаєв Оркен Жумажанович, Мухсина 

Куралай Женисбековна, Колесник Анастасія 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 "The system for creating and aligning of the 

Kazakh-Russian corpus of the criminal theme" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Програма призначена для автоматичного збору (scraping) кримінально 

значимої текстової інформації з казахських новинних Веб-сайтів на 

казахській і російській мовах, з подальшою Pos-tagging розміткою і 

вирівнюванням отриманих текстів паралельного корпусу. 
 

 
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

99461 

Дата реєстрації авторського права 
 

03.09.2020 

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

 

Летуновська Наталія Євгенівна, Рибіна Олена Іванівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

Сумський державний університет 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Науковий твір "Методика крос-темпорального порівняння регіонів 

країни за сукупністю соціо-еколого-економічних та інноваційних 

детермінант" 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Запропоновано та обґрунтовано методику специфічного порівняння 

регіонів за чотирма компонентами з графічною візуалізацією, що дає 

можливість співставляти показники їх розвитку при оцінюванні їх 

конкурентоспроможності. 
 

 

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99462 

Дата реєстрації авторського права 

 
03.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Летуновська Наталія Євгенівна, Росохата Анна Сергіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Сумський державний університет 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір "Методологія оцінювання інфраструктурного 

забезпечення окремих регіонів" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Запропоновано та обґрунтовано методологію різноспрямованого 

оцінювання ефективності діяльності регіональних інфраструктурних 

об'єктів за чотирма компонентами, що робить можливим його 

використання у розрахунку комплексного показника регіонального 

забезпечення на національному рівні. 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99463 

Дата реєстрації авторського права 

 
03.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

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 "Науково-методичний підхід до вибору стратегії іннова-

ційного розвитку підприємства залежно від рівня його ризикостійкості 

та економічної доданої вартості" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Запропоновано науково-методичний підхід до вибору стратегії іннова-

ційного розвитку підприємства, який грунтується на врахуванні рівня 

його ризикостійкості та економічної доданої вартості, що дає можливість 
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підвищити точність вибору такої стратегії в контексті забезпечення 

економічної безпеки. 
 
 

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99464 

Дата реєстрації авторського права 

 
03.09.2020 

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

 

 

Мирошниченко Юлія Олександрівна, Захаркіна Людмила Сергіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

Сумський державний університет 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Науковий твір "Науково-методичний підхід до кластерного аналізу 

областей України за показниками інноваційної активності" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Запропоновано науково-методичний підхід кластерного аналізу областей 

України за показниками інноваційної активності, який ґрунтується на 

розподілі  регіонів  за  групами,  використовуючи  кластеризацію  

методом k-середніх та ієрархічні алгоритми кластерного аналізу. 
 

 

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

99465 

Дата реєстрації авторського права 

 
03.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Лебідь Ірина Георгіївна, Ткаченко Валентина Андріївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 
 

 

Науковий твір "Стратегічна модель Дорожньої карти управління 

комунікаціями в освітньому проекті" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Розроблено стратегічну модель Дорожньої карти управління комуніка-

ціями в освітніх проектах, яка на кожному етапі процесу визначає 

необхідні вхідні параметри для здійснення управління ефективними 

взаємодіями стейкхолдерів. 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

99466 

Дата реєстрації авторського права 
 

03.09.2020 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Кальченко-Донцова  Валерія 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) 

 

 

Сценарій "Рак-самітник - майстер втечі" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

99467 

Дата реєстрації авторського права 
 

03.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Джус 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) 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру "Хрестоматія 

"Педагогічна думка української діаспори (ХХ століття)" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

У хрестоматії на підставі багатої джерельної бази, архівних матеріалів 

надано вибрані твори педагогів та громадських діячів української 

діаспори ХХ ст., представлено нормативно-правову базу співпраці 

незалежної України з українською діаспорою та зарубіжними 

українцями. 
 
 

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

99468 

Дата реєстрації авторського права 
 

03.09.2020 

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

 

Джус 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) 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру "Навчально-

методичний посібник "Професійна підготовка української молоді в 

діаспорі (1900-і - 1980-і рр.)" 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

В умовах реформування системи освіти в Україні, її націленості на 

опанування кращих зразків світової педагогічної теорії та практики, 

здійснено аналіз досвіду організації закладів освіти різних типів в 

українській діаспорі, умов і специфіки їх функціонування, головних 

змістових детермінант. 
 
 

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99469 

Дата реєстрації авторського права 

 
03.09.2020 

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

 

 

Джус 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) 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру "Монографія 

"Теорія і практика професійної підготовки молоді у закладах освіти 

української діаспори (ХХ століття)" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

У монографії охарактеризовано соціально-економічні, політичні, 

культурно-освітні передумови започаткування українських інституцій 

із професійної підготовки молоді за межами України в державах 

Заходу. 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

99470 

Дата реєстрації авторського права 
 

03.09.2020 

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

 

Зайцев Ігор Валерійович, Волосевич Роман Олегович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір, створений для кіно 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Сценарій короткометражного ігрового фільму "Сумні портрети" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Це історія про трьох жителів провінційного містечка, які працюють в 

невеличкому супермаркеті: Паша та Григорій - охоронці, Анжеліка - 

касирка. Паша живе з Анжелікою, але їх стосунки на межі розриву. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

99471 

Дата реєстрації авторського права 
 

03.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Юзвак-Слоквіч Ольга Сергіївна 

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 "Опис 

громадського закладу "Культурно-просвітницький благодійний проект 

"Wings of hope" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Твір "Опис громадського закладу "Культурно-просвітницький 

благодійний проект "Wings of hope" ("Крила надії") створено для 

формування позитивного іміджу міста, покращення потенційної 

туристичної привабливості міста, розкриття талантів та умінь містян, 

самоідентифікації громади. 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

99472 

Дата реєстрації авторського права 
 

03.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Литвинова Віра 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) 

 

 

 "Математика" підручник для осіб з особливими освітніми потребами 

(Н 91) 3 клас (у 2-х частинах) 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Вміщено матеріали, які відповідають навчальній програмі для осіб з 

особливими освітніми потребами (Н 91) 3 клас (у 2-х частинах). 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

99473 

Дата реєстрації авторського права 

 
03.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Кульбіда Світлана Вікторівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
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Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір навчального характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

 "Українська мова" підручник для осіб з особливими освітніми 

потребами (H 91) 3 клас 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Вміщено матеріали, які відповідають навчальній програмі для осіб з 

особливими освітніми потребами (Н 91) 3 клас. 
 

 

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99474 

Дата реєстрації авторського права 

 
03.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Бурякова-Хараішвілі Анна Іоанівна, Степанська Марина Григорівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Сценарій повнометражного художнього фільму "Коли нам було 15" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Це історія про підлітків 90-х, які вирішують дорослі проблеми. 

П'ятнадцятирічна Тоня, в пошуках порятунку від небезпечного 

хлопця, стає членом зграї в новій школі. 
 

 

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99475 

Дата реєстрації авторського права 

 
03.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Матешко Анастасія 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) 

 

 

Сценарій повнометражного художнього фільму "Лайфер" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

99476 

Дата реєстрації авторського права 
 

03.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Грона Леонід Вадимович 

Повне ім'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 "ГОРОД СЕМЬ. ПЕРВАЯ СЕРИЯ: "РАБОТЁНКА ТУТ 

ВСЕГДА НАЙДЁТСЯ..." 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

"ГОРОД СЕМЬ. ПЕРВАЯ СЕРИЯ: "РАБОТЁНКА ТУТ ВСЕГДА 

НАЙДЁТСЯ..." - це сценарій пілотної серії серіалу про кримінальне 

місто. В ньому живе хлопець Мілорд, який постійно потрапляє в 

неприємності. Він краде партію наркотиків, тікає від мафії та збиває 

лідера банди. 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

99477 

Дата реєстрації авторського права 
 

03.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Волошина Валентина Віталіївна, Долинська Любов Василівна, 

Ставицька Світлана Олексіївна, Темрук Олена Валеріївна 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Навчальний посібник "Загальна психологія: Практикум" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: В. В. Волошина, Л. В. Долинська, С. О. Ставицька, 

О. В. Темрук. Загальна психологія: Практикум : Навч. посібн. - К. : 

Каравела, 2005. - 280 с. 
Анотація  

Навчальний посібник відповідає вимогам кредитно-модульної системи 

навчання у закладах вищої освіти. 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

99478 

Дата реєстрації авторського права 
 

03.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Кузнєцова Валерія Андріївна 

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 "Програма музичної терапії для психологічної 

реабілітації після пневмонії та COVID-19" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Серйозне чи невідоме захворювання змушує людину переживати 

психологічно тяжкі, жахливі почуття. Описати словами цей стан та 

інтегрувати в досвід людині складно. Тому доречним є використання 

невербальних способів вираження почуттів. 
 

 
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

99479 

Дата реєстрації авторського права 
 

03.09.2020 

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

 

Єліхова Юлія Сергіївна  

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Роман "Шальная оттепель" Том 1. Том 2." 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Роман "Шальная оттепель" складається з двох томів. Події, змальовані 

в ньому, відбувалися у 50-60-их роках минулого століття. Перший том зна-

йомить читачів з майором держбезпеки Шелія Давидом Георгійовичем. 
 

 
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

99480 

Дата реєстрації авторського права 
 

03.09.2020 

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

 

Дешко Валерій Іванович, Білоус Інна Юріївна, Буяк Надія Андріївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Науковий твір "Оцінювання динаміки енергопотреби будівель з 

урахуванням ексергетичної моделі теплового комфорту, на прикладі 

будівель масової забудови" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

99481 

Дата реєстрації авторського права 
 

03.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Яновська Надія 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 "Як ти" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

У пісні йдеться про чистоту як про основу щасливого кохання. Вона 

співається від імені закоханої дівчини, у чиє життя прийшов чоловік, 

який вразив її до глибини серця. 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

99482 

Дата реєстрації авторського права 
 

03.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Сарія Ліана Давідівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 
 

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 
 

 

Музичний твір з текстом "Xi Find you" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

99483 

Дата реєстрації авторського права 
 

03.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Сарія Ліана Давідівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 
 

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 
 

 

Музичний твір з текстом "Xi Fallen" 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

99484 

Дата реєстрації авторського права 

 
03.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Сарія Ліана Давідівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Музичний твір з текстом "Xi Apology" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99485 

Дата реєстрації авторського права 

 
03.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Сарія Ліана Давідівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Музичний твір з текстом "Xi RoaringTime" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99486 

Дата реєстрації авторського права 

 
03.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Сарія Ліана Давідівна 

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 "Xi About Bad" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99487 

Дата реєстрації авторського права 

 
03.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Яковенко Марія Миколаївна 

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 "Я неможу інакше" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99488 

Дата реєстрації авторського права 

 
03.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Вовк Катерина Михайлівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття "Теоретична сутність поняття "подієвий туризм" та прикладні 

аспекти його використання" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У статті проведено аналіз сучасних підходів до визначення сутності 

поняття "подієвий туризм". За результатами дослідження проведено їх 

систематизацію. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

99489 

Дата реєстрації авторського права 
 

03.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Колбінєва Наталя Сергіївна 

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 "Лисички-сестрички" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Кожна людина веде внутрішню розмову з самою собою. Чи задумувались 

ви скільки голосів звучить усередині нас і як вони впливають на наше 

життя? Цей понеділок почався із питань: "Що робити, якщо душа 

болить? Як не забруднювати космос своїми жахливими думками? Як 

не любити того, хто вбиває твою радість" 
 
 

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99490 

Дата реєстрації авторського права 

 
03.09.2020 

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

 

 

Колбінєва Наталя Сергіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір, створений для кіно 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Кіносценарій "Кроткая" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Усе життя - комп'ютерна гра. Але з правилами цієї гри ми ознайомимося 

тільки в процесі життя. 
 
 

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99491 

Дата реєстрації авторського права 

 
03.09.2020 

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

 

 

Лазебник Валентина Іванівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 
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Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Рукопис книги "Почесні громадяни міста Катеринослава. 1868-1917" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99492 

Дата реєстрації авторського права 

 
03.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Музика-Стефанчук Оксана Анатоліївна, Ковалко Наталія Миколаївна, 

Коваленко Артем Анатолійович, Мазниця Андрій Анатолійович, 

Ямненко 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) 

 

 

Монографія "Теорія та практика адаптації законодавства України про 

банківську діяльність до законодавства Європейського Союзу" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Теорія та практика адаптації законодавства України про банківську 

діяльність до законодавства Європейського Союзу  : монографія / 

О. А. Музика-Стефанчук, Н. М. Ковалко, А. А. Коваленко та ін. ; за заг. 

ред. д-ра юрид. наук, проф. О. А. Музики-Стефанчук. - К. : Самміт-Книга, 

2016. - 263 с. 
Анотація  

У монографії досліджуються теоретико-прикладні проблеми організаційного 

та правового забезпечення банківської діяльності. Зокрема, розглядаю-

ться теоретико-методологічні засади правового регулювання банківської 

діяльності в Україні в умовах євроінтеграції та адаптації вітчизняного 

законодавства. 
 

 

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99493 

Дата реєстрації авторського права 

 
04.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Ільницька Олександра 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 "Вже й ведмеді вчаться в Інтернеті" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
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Анотація  

Добрий день, дорогі діти! Ми, бурий і білі ведмеді Арктики, приготували 

для Вас розповідь про життя, в якому ми живемо, про творин, які нас 

оточують, про Карпати і про Арктику. З макимальною точністю 

намагалися описати факти про тварин, які ми знали. 
 

 
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

99494 

Дата реєстрації авторського права 
 

04.09.2020 

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

 

Сібірякова Олена Олександрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Літературний твір "Transition Keeper" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Твір являє собою моделювання кризової ситуації у сучасному світі, 

коли штучний інтелект на період "Переходу" передає всю владу на 

управління балансом життєвих сил на землі жінці. 
 

 
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

99495 

Дата реєстрації авторського права 
 

04.09.2020 

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

 

Коробіна Світлана Віталіївна, Сулима Галина Валентинівна 

Повне ім'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 франко-українського фестивалю молодого кіно   "МІСТ" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Фестиваль буде проводитись у двох форматах: офлайн та онлайн. 

Фестиваль буде розвиватися на царині розвитку українського кіномис-

тецтва, в той же час у Франції, в місті Марсель, який є побратимом 

міста Одеса, і буде проводитися аналогічний фестиваль для французького 

молодого покоління кіномитців. 
 

 
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99496 

Дата реєстрації авторського права 

 
04.09.2020 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Лужанська Наталія Олександрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Науковий твір "Technique of research and work optimization of freight 

customs complexes using software and technological complex of simulation 

modeling" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Розроблено програмно-технологічний комплекс імітаційного моделю-

вання вантажного митного комплексу в GPSS World. Запропоновано 

методику, що дозволяє проводити аналіз роботи вантажного митного 

комплексу, оптимізувати його структуру. 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

99497 

Дата реєстрації авторського права 
 

04.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Дячук Дмитро Дмитрович, Зюков Олег Леонідович, Ошивалова Олена 

Олександрівна, Вовк Лідія Михайлівна, Білошицька Оксана 

Костянтинівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

Державна наукова установа "Науково-практичний центр профілактичної 

та клінічної медицини" Державного управління справами 
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 "Протокол 

забезпечення інфекційної безпеки та протиепідемічних заходів під час 

підготовчого та знімального етапів виробництва фільму" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 
 

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99498 

Дата реєстрації авторського права 

 
04.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Фесюк Галина Петрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

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

 

 

Книга "Свічадо Жовківського краю: Історична, літературно-мистецька 

Жовківщина в іменах. Видання друге" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У другому виданні книги зібрані матеріали українською письменницею, 

культурологом, краєзнавцем про відомих та маловідомих людей, які 

відображають культуру, мистецтво, літературу та історичні постаті 

Жовківського краю. 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

99499 

Дата реєстрації авторського права 
 

04.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Щепаняк Володимир Ярославович, Руденко Олексій Валерійович 

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 "Нагородна система полонійних організацій України" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Твір являє собою серію ескізів, графічний дизайн низки емблем, 

логотипів та нагород українсько-польських організацій, об'єднаний 

цілісним художнім задумом, створених з урахуванням польської та 

української символіки. 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

99500 

Дата реєстрації авторського права 
 

04.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Шикер Лариса Василівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 
 

 

Літературний твір "Програма спецкурсу "Основи особистісного 

саморозвитку педагога" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

99501 

Дата реєстрації авторського права 
 

04.09.2020 

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

 

Терновий Дмитро Миколайович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір, створений для кіно, похідний твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Літературний сценарій "Крило метелика" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

99502 

Дата реєстрації авторського права 
 

04.09.2020 

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

 

Літовченко Петро Іванович, Нечипоренко Володимир Миколайович, 

Сало Валентин Андрійович, Павлов Ярослав Володимирович 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

Національна академія національної гвардії України 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Комп'ютерна програма "Проектування раціональних посадок з натягом 

на основі багатопараметричних математичних моделей області їх 

існування" ("Interference Fit") 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Програма призначена для проектування раціональних посадок з натягом 

за рахунок врахування комплексу силових, міцнісних, технологічних та 

експлуатаційних факторів. Побудована комплексна геометро-аналітична 

модель області існування посадок з натягом, яка дозволяє визначити 

кінцеву їх множину. 
 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

99503 

Дата реєстрації авторського права 
 

04.09.2020 

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

 

Довжук Валерій Михайлович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНТЕРПРОДГРУП" 

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 "VEGE ТАРІАНСЬКИЙ" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Графічне зображення, виконане зеленим кольором, що являє собою 

стилізацію пари листя, розташованого на тлі двох паралельних кілець; 

праворуч в проміжку між кільцями вписаний напис, виконаний 

круговим текстом, великими літерами латиничної та кириличної 

абеток. 
 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

99504 

Дата реєстрації авторського права 
 

04.09.2020 

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

 

SVO.Я (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 "Подорожуючи" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Соціальна лірика. 
 
 

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

99505 

Дата реєстрації авторського права 
 

04.09.2020 

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

 

Овчинніков Олексій Олексійович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Музичний твір без тексту, складений твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Збірка музичних творів "HoReCa 1" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

"GOODVOODOO", "Astrobot", "Pure fur", "You can start a new game", 

"Four a.m.", "Boiler", "Walking greatness", "Party at home", "Wake up in 

the middle", "Smoking ceiling", "Downflight", "DDay", "Be soul", "Shopping 

noon", "Guitar story", "Salty sun", "Chili chill", "Fight time", "Chameleon 

glance". 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

99506 

Дата реєстрації авторського права 
 

04.09.2020 

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

 

Щербаков Роман Геннадійович, Гурін Олександр Валентинович, 

Соколов Кирило Андрійович, Мальований Ігор Андрійович, Петренко 

Олег Олегович 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

Акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Комп'ютерна програма "Мобільний додаток "Приват24 для фізичних 

осіб" (поточна реалізація для платформи iOS)" ("Приват24 iOS (NEW)") 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Поточна версія системи інтернет-банкінгу "Приват24" для проведення 

основних банківських операцій за допомогою смартфона на базі 

операційної системи IOS. 
 

 
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

99507 

Дата реєстрації авторського права 
 

04.09.2020 

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

 

Гриценко Анатолій Володимирович, Васенко Олександр Георгійович, 

Верниченко-Цветков Дмитро Юрійович, Козловська Оксана 

Вікторівна, Поддашкін Олександр Васильович 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

НАУКОВО-ДОСЛІДНА УСТАНОВА "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-

ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ"  
Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Науковий письмовий твір "МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ІНТЕГРАЛЬ-

НОГО ПОКАЗНИКА НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ ОБ'ЄКТА" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Інтегральний показник негативного впливу об'єкта є критерієм рівня 

екологічної небезпеки об'єкта, який впливає на довкілля. Він включає 

в себе концентрації шкідливих речовин, рівні фізичних і біологічних 

впливів, показники трансформації ландшафтів. 
 

 
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

99508 

Дата реєстрації авторського права 
 

04.09.2020 

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

 

Гриценко Анатолій Володимирович, Васенко Олександр Георгійович, 

Верниченко-Цветков Дмитро Юрійович, Козловська Оксана 

Вікторівна, Поддашкін Олександр Васильович 
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Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

НАУКОВО-ДОСЛІДНА УСТАНОВА "УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-

ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ"  
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 
 

 

Науковий письмовий твір "МЕТОДИКА УНІФІКОВАНОЇ ОЦІНКИ 

РІВНЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТЕРИТОРІЙ" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Методика призначена для оцінки екологічного стану територій і 

наземних екосистем, впливу на них об'єктів господарювання, для 

інформаційної підтримки прийняття управлінських рішень, 

інформування громадськості, а також подальших методологічних 

досліджень у галузі екологічного нормування. 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

99509 

Дата реєстрації авторського права 

 
04.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Чистик Віталій Антонович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Скульптура "Арт-об'єкт "Бог" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Арт-об'єкт являє собою скляний куб розмірами 75-75-75 мм. Виконано 

зі скла товщиною 6 мм. На одній з граней задано лазером QR-код 

(закодована моя візитна картка). Усередині знаходиться вода і пісок з 

річки Південний Буг. 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

99510 

Дата реєстрації авторського права 

 
04.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Євдокимова Мирослава Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Сценарій "Природа шутит иногда" 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 

 
 

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99511 

Дата реєстрації авторського права 

 
04.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Ставицька Світлана Олексіївна, Волошина Валентина Віталіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір навчального характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Навчальний посібник "СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ: ПРАКТИКУМ" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Ставицька С. О., Волошина В. В. Соціальна 

психологія: Практикум : Навч. посібник. - К. : Каравела, 2013. - 320 с. 
Анотація  

Посібник відповідає вимогам кредитно-модульної системи навчання у 

закладах вищої освіти. Містить 3 модулі, де коротко надається зміст 

кожної теми, основні поняття, плани семінарських та практичних 

занять, теми доповідей і рефератів та завдання для самостійної роботи 

студентів. 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99512 

Дата реєстрації авторського права 

 
04.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Горенко Максим Вікторович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір наукового характеру, 

фотографічний твір 
Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Опис з ілюстраціями та фото "Багатофункціональні автоматизовані 

портативні та мобільні діагностичні пристрої дезактивації та очищення 

повітря від небезпечних речовин та патогенів - зокрема від коронавірусу 

COVID-19, для використання як в місцях масового перебування 

громадян на відкритому просторі, так і в приміщеннях лікарень, 

супермаркетах, банках, метро, транспорті і т. д." 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Обладнання автоматизованої системи захисту здоров'я населення з 

розширеною функцією біологічного захисту, функцією діагностики і 
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лікування організму, з функцією очищування навколишнього 

середовища, захисту від забруднення небезпечними речовинами, для 

уникнення пандемій, зокрема коронавірусу. 
 

 

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

99513 

Дата реєстрації авторського права 
 

04.09.2020 

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

 

Кретов Андрій Іванович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Брошура "Робоча програма навчальної дисципліни СОЦІОЛОГІЯ" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

99514 

Дата реєстрації авторського права 
 

04.09.2020 

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

 

Кретов Андрій Іванович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Брошура "Навчальна програма з курсу СОЦІОЛОГІЯ КУЛЬТУРИ" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

99515 

Дата реєстрації авторського права 
 

04.09.2020 

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

 

Кретов Андрій Іванович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

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

 

 

Брошура "Робоча програма навчальної дисципліни ПОЛІТОЛОГІЯ" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

99516 

Дата реєстрації авторського права 
 

04.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Кретов Андрій Іванович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 
 

 

Брошура "Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної 

дисципліни "Всесвітня історія "Історія стародавнього світу" 

  
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99517 

Дата реєстрації авторського права 

 
04.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Кретов Андрій Іванович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Брошура "Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної 

дисципліни "Всесвітня історія "Історія новітнього часу" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99518 

Дата реєстрації авторського права 

 
04.09.2020 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Кретов Андрій Іванович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Брошура "Комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної 

дисципліни "Історія України" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99519 

Дата реєстрації авторського права 

 
04.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Брунь Олексій Миколайович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Графічне зображення "Конкретна реальність" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Графічне зображення представлене в оригінальному виконанні 

художнім пензлем словесної частини "FOR REAL", що виконана 

латиницею заголовними літерами. 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99520 

Дата реєстрації авторського права 

 
04.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Брунь Олексій Миколайович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Малюнок "Феєрична зірка" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
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Анотація  

Малюнок представлений у формі арки, в середині якої, посередині, 

розміщена п'ятикутна зірка, від якої в різні сторони відходять промені 

різних розмірів, де навколо променів, по колу, розміщені п'ятикутні 

зірки різних розмірів. Малюнок символізує радість, чарівне видовище.  
 

 

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99521 

Дата реєстрації авторського права 

 
04.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Димарчук Єлізавета Вадимівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір белетристичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Книга "Pink Project" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Фантастичний роман про страхи, емоції, почуття. Головні герої Чарльз 

та Тереза стикаються з обставинами, які оголюють справжню людську 

сутність, подорожують уявними світами, трансформуються у різні 

форми життя та різних людей. 
 

 

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99522 

Дата реєстрації авторського права 

 
04.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Білик Валентина Григорівна, Сущенко Людмила Петрівна, 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 "БСС: діагностичне вимірювання рівнів 

сформованості природничо-наукової компетентності майбутніх 

психологів" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Комп'ютерна програма призначена для отримання інформації про стан 

сформованості прородничо-наукової компетентності у студентів-психо-

логів на різних етапах природничо-наукової підготовки, яка здійснює-

ться у закладах вищої освіти.      
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

99523 

Дата реєстрації авторського права 
 

04.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Матвєєв Ігор Віталійович, Тимофієва Ганна Андрієвна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Тритмент до серіалу "Леді" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Весела історія про складне життя трьох бабусь. Жінки, різні по 

характеру і життєвому досвіду, вирішують об'єднатись, щоб разом 

жити в одній квартирі, а дві інші здавати. 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

99524 

Дата реєстрації авторського права 
 

04.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Єгоров Олексій Борисович, Єгорова Ольга Юріївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 
 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 
 

 

Комп'ютерна програма "Розрахунок пускового режиму трифазного 

асинхронного двигуна з урахуванням витіснення струму в пазах 

ротора" ("ADR") 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Комп'ютерна програма дозволяє здійснювати електромагнітні 

розрахунки електричних машин з отриманням достовірних результатів 

їх параметрів, а саме: пускового струму, пускового моменту, кратності 

пускового моменту, втрат двигуна. Програма дозволяє проводити 

дослідження асинхронних двигунів. 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

99525 

Дата реєстрації авторського права 
 

04.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Цедзінський Максим Сергійович 

Повне ім'я або повне офіційне 

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

 

 

Літературний письмовий твір, твір, створений для сценічного показу 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

П'єса "КАРМЕН" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Дія відбувається в іспанській Севільї XIX століття. Доля змушує 

головних героїв (Хосе і Кармен) розв'язувати кармічні вузли, боротися 

з родовими прокляттями, з якими вони, звичайно ж, не справляються. 

Їхня гордість, гординя та егоїзм призводять до фатального кінця.  
 
 

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99526 

Дата реєстрації авторського права 

 
04.09.2020 

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

 

 

Словік Оксана Миколаївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір, складений твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Опис з ілюстрацією "Навчально-розвивальна методика "Буква до 

букви" для учнів загальноосвітніх навчальних закладів" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Даний твір передбачає новий підхід до створення освітнього середовища, 

зокрема оформлення класної кімнати та коридору навчального закладу. 

Літери із 3D-ефектом використовуються як різновид офтальмологічної 

паузи на будь-якому уроці для забезпечення різновиду групової роботи, 

індивідуальної роботи. 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

99527 

Дата реєстрації авторського права 
 

04.09.2020 

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

 

Величко Катерина Юріївна, Шаповал Галина Миколаївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Стаття "AGENCY PROBLEMS AS A THREAT FOR INVESTMENT 

ATTRACTIVENESS OF UKRAINIAN CORPORATIONS UNDER 

CONDITIONS OF EUROINTEGRATION" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
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Анотація  

Досліджено специфіку впливу корпоративних конфліктів на інвестиційну 

привабливість українських корпорацій. Доведено, що наявність 

корпоративних конфліктів здебільшого є результатом неефективного 

корпоративного управління та існуючих прогалин в українському 

законодавстві.  
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

99528 

Дата реєстрації авторського права 

 
04.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Гориславець Валентина Іванівна, Коваленко 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 "Автоматизована система "Оплата комуналь-

них послуг" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

99529 

Дата реєстрації авторського права 

 
04.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Попескул 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) 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру "Женское счастье. 

Книга 1. Путь к счастливому замужеству. Психология отношений" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 

 
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

99530 

Дата реєстрації авторського права 
 

04.09.2020 

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

 

Іванченко Віра Миколаївна 
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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 "Жив собі такий їжак" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Герої "Бабусиних казок" помиляються. Їхні вчинки примушують 

замислюватися й робити висновки. 
 

 

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99531 

Дата реєстрації авторського права 

 
04.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Грицюк Петро Петрович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Твір образотворчого мистецтва "GRAPHIC CRAQUELURE"/"Графічний 

кракелюр" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Робота олівцем, яка відображає авторський стиль графіки. Графічний 

кракелюр - стиль графіки, для якого характерна перевага кривих 

ліній, які в сукупності створюють ілюзію тріщин (кракелюрів). 
 

 

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99532 

Дата реєстрації авторського права 

 
04.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Лопіна Наталія Андріївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір "Методологія побудови тренінгових симуляторів. 

Загальносвітової електронної бази сценаріїв клінічних випадків 

"ClinCaseQuest" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
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Анотація  

Створення інтерактивних стимуляторів клінічних випадків - це нова 

методика навчання в сфері медичної освіти, яка основана на поєднанні 

теоретичних даних з того чи іншого питання медицини з реальним 

клінічним випадком, результатами обстеження пацієнта, спілкування с 

пацієнтом. 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99533 

Дата реєстрації авторського права 

 
04.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Лопіна Наталія Андріївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір "Загальносвітова електронна база сценаріїв клінічних 

випадків  "ClinCaseQuest" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Загальносвітова електронна база сценаріїв клінічних випадків 

"ClinCaseQuest" створена як електронний ресурс, який розміщенно у 

мережі Інтернет, доступний для користувачів мережі. 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99534 

Дата реєстрації авторського права 

 
04.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Лопіна Наталія Андріївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір "Симулятор клінічного випадку "Жінка з раптовим 

болем в серці" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Симулятор клінічного випадку "Жінка з раптовим болем в серці". 

Сфера застосування: додипломна освіта, післядипломна освіта. 

Дисципліна: кардіологія. Категорії: рідкісний клінічний випадок. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

99535 

Дата реєстрації авторського права 
 

07.09.2020 

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

 

Жук Олександр Володимирович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Твір образотворчого мистецтва "Маленька червона кулька на білому" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Оригінальний авторський твір: стилізована маленька червона кулька 

із загостренням, на білому тлі. 
 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

99536 

Дата реєстрації авторського права 
 

07.09.2020 

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

 

Жук Олександр Володимирович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Твір образотворчого мистецтва "Велика червона кулька на білому" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Оригінальний авторський твір: стилізована велика червона кулька, на 

білому тлі. 
 
 
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

99537 

Дата реєстрації авторського права 
 

07.09.2020 

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

 

Яременко Людмила Іванівна, Ізюмченко Людмила Володимирівна, 

Яременко Юрій Вікторович 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Навчально-методичний посібник "Алгебра та геометрія: збірник 

тестових завдань. Частина 1" 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Тестові завдання з курсу "Алгебра та геометрія" розроблені авторами 

для навчання студентів за спеціальностями 014 Середня освіта, предметна 

спеціалізація: 014.08 Середня освіта (Фізика), поєднана предметна 

спеціалізація: 014.04 Середня освіта (Математика). 
 

 
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99538 

Дата реєстрації авторського права 

 
07.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Лемешенко Наталя Вікторівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір навчального характеру, складений твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Збірка літературних письмових творів "Тематичні блоки вікторин, 

присвячені минулому та сьогоденню України" ("Блоки вікторин") 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Тематичні блоки вікторин, призначені для ознайомлення учнів із 

минулим та сьогоденням України в цікавій ігровій формі. Розраховані 

на вчителів, студентів, учнів та широке коло читачів. 
 
 

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99539 

Дата реєстрації авторського права 

 
07.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Бикова Євгенія Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір з ілюстраціями "Курс "Эмоциональный 

Интеллект. Часть первая. Познай себя" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Курс включає безкоштовний тиждень ознайомлення з темою курсу та з 

кожною частиною курсу; тиждень теоретично-практичної роботи зі 

страхом; тиждень теоретично-практичної роботи з негативними емоціями; 

тиждень теоретично-практичної роботи з позитивними емоціями. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

99540 

Дата реєстрації авторського права 
 

07.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Ільїн Євген Володимирович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Роман "Заблуждение" Книга 2" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Хлопчик Робін повертається в зачарований ліс, де разом із відьмою 

Матильдою зустрічає там дивовижних істот і намагається врятувати 

Ахілеса. 
 

 
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

99541 

Дата реєстрації авторського права 
 

07.09.2020 

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

 

Опадчий Ігор Михайлович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Книга "ТВОЯ" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Опадчий, Игорь. Твоя / Игорь Опадчий. - К. : Саммит-

книга, 2020.- 208 с. 
Анотація  

Історія талановитого молодого чоловіка, директора великого холдингу. 

Він - трудоголік і завзятий одинак. Одного разу йому запропонували 

участь у дослідженні, яке може перевернути увесь світ. Куди приведе 

експеримент, який відкриває невідомі можливості людського мозку? 
 

 
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

99542 

Дата реєстрації авторського права 
 

07.09.2020 

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

 

Петрушенко Юрій Миколайович, Майборода Тетяна Миколаївна, 

Онопрієнко Катерина 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 
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Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Науковий твір "Assessment of demand for public goods in the non-market 

services sector" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Запропоновано методичний підхід до визначення пріоритетів фінансової 

політики сталого розвитку територіальних громад, що передбачає 

здійснення самооцінки місцевого розвитку, визначення стратегічних 

пріоритетів фінансування та систематичну оцінку ефективності заходів 

фінансової політики. 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

99543 

Дата реєстрації авторського права 
 

07.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Петрушенко Юрій Миколайович, Онопрієнко Катерина 

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 "Determining the directions of the impact of adult education 

on the development of human capital" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Запропоновано підхід до визначення напрямів впливу освіти дорослих 

на розвиток людського капіталу. В ході роботи було визначено ряд 

переваг навчання протягом усього життя та згруповано в такі категорії 

як: підвищення добробуту, внесок у людський капітал шляхом 

продовження професійної підготовки. 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99544 

Дата реєстрації авторського права 

 
07.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Плужник Дмитро Васильович, Кудряшов Олексій Володимирович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір навчального характеру, твір 

образотворчого мистецтва 
Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Опис гри з ілюстраціями "Настольная игра "Spe-e-e-ell" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
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Анотація  

Твір - це настільна карткова гра, в якій гравці змагаються один з 

одним в наборі очок, складаючи різні комбінації "заклинань" з 

доступних їм карт-фрагментів, застосовуючи їх до карт-"монстрів". 

Гра складається з 4 видів карт-фрагментів різного номіналу і 40 різних 

карт-"монстрів". 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

99545 

Дата реєстрації авторського права 

 
07.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Санжарівська Надія Іванівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір (поезія), складений твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Збірка віршів "Стихи моей души" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У віршах описується наша природа в філософському поєднанні з 

людиною та зачеплені нотки людського кохання. 
 
 

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99546 

Дата реєстрації авторського права 

 
07.09.2020 

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

 

 

Висоцька Алла Михайлівна, Блеч Ганна 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) 

 

 

 "Українська мова" підручник для осіб з особливими освітніми 

потребами (F 70) 2 клас 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Вміщено матеріали, які відповідають навчальній програмі для осіб з 

особливими освітніми потребами (F 70) 2 клас. 
 

 

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99547 

Дата реєстрації авторського права 

 
07.09.2020 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Гнатенко Вікторія Сергіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір навчального характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

  "Українська мова" підручник для осіб  з особливими освітніми 

потребами (F 70) 6 клас 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Вміщено матеріали, які відповідають навчальній програмі для осіб з 

особливими освітніми потребами (F 70) 6 клас. 
 

 
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

99548 

Дата реєстрації авторського права 
 

07.09.2020 

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

 

Висоцька Алла 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) 
 

 

 "Українська мова" підручник для осіб з особливими освітніми 

потребами (F 70) 3 клас 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Вміщено матеріали програми, які відповідають навчальній програмі 

для осіб з особливими освітніми потребами (F 70) 3 клас. 
 

 
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

99549 

Дата реєстрації авторського права 
 

07.09.2020 

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

 

Пасько Ігор Володимирович, Науменко Ігор Вікторович, Мельник 

Анатолій Петрович, Щенякін Олег Володимирович, Лазня Олексій 

Олексійович, Сергієв Сергій Віталійович, Столяренко Микола 

Петрович, Сай Світлана Михайлівна 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру "Методичний 

підхід до оцінювання оперативності функціонування системи 

управління артилерією" 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Показано удосконалений методичний підхід оцінювання оперативності 

функціонування системи управління артилерією, який дає можливість 

більш цілеспрямовано вирішувати завдання як із вдосконалення 

існуючої, так і створення перспективної системи управління артилерією.  
 

 
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99550 

Дата реєстрації авторського права 

 
08.09.2020 

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

 

 

Мардань Олександр 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) 

 

 

Повість "Любимый дедушка (Странный детектив)" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Повість призначена для широкого кола користувачів. 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

99551 

Дата реєстрації авторського права 

 
08.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Москаленко Ірина Вікторівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір учбового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Підручник "Арабский Язык. Ливанский диалект" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

99552 

Дата реєстрації авторського права 

 
08.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Сторожук Антон Олександрович 
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Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма "Power Bl Connector for Jira" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

"Power Bl Connector for Jira" - це додаток (розширення) для програмного 

забезпечення Jira корпорацїі Atlassian, який дозволяє швидко і легко 

імпортувати дані, що містяться у програмному забезпеченні Jira, у 

Microsoft Power Bl для подальшої роботи з ними: побудови звітів, 

розрахунків тощо.     
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

99553 

Дата реєстрації авторського права 

 
08.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Сторожук Антон 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 "Tableau Connector for Jira" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

"Tableau Connector for Jira" - це додаток (розширення) для програмного 

забезпечення Jira корпорацїі Atlassian, який дозволяє швидко і легко 

імпортувати дані, що містяться у програмному забезпеченні Jira, у 

Tableau Software для подальшої роботи з ними: побудови звітів, 

розрахунків тощо.     
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

99554 

Дата реєстрації авторського права 

 
08.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Володько Тетяна Олексіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 
 

 

Сценарій "Ангел" 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99555 

Дата реєстрації авторського права 

 
08.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Єгоричева Світлана Борисівна, Гасій Олена Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Монографія "Сучасний механізм функціонування регіональної 

банківської системи" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Єгоричева С. Б., Гасій О. В. Сучасний механізм 

функціонування регіональної банківської системи : монографія. - 

Полтава : ПУЕТ, 2016. - 217 с. 
Анотація  

У монографії розвинуто теоретичні засади механізму функціонування 

регіональної банківської системи й запропоновано практичні заходи 

для посилення її впливу на соцільно-економічний розвиток регіонів. 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99556 

Дата реєстрації авторського права 

 
08.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Єгоричева Світлана Борисівна, Тимошенко Оксана Валеріївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Монографія "Формування та реалізація фінансового потенціалу 

територіальних громад" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Єгоричева С. Б., Тимошенко О. В. Формування та 

реалізація фінансового потенціалу територіальних громад : монографія. 

- Потава : ПУЕТ, 2014. - 220 с. 
Анотація  

У монографії поглиблено теоретичні засади та запропоновано практичні 

заходи з удосконалення формування та реалізації фінансового потенціалу 

територіальних громад. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

99557 

Дата реєстрації авторського права 
 

08.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Азьмук Любов Анатоліївна, Щербатюк Олена Миколаївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

  
Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Твір наукового характеру "Дистанційний курс "Мікроекономіка" 

(розроблений у системі Moodle)" 
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

99558 

Дата реєстрації авторського права 
 

08.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Азьмук Любов Анатоліївна, Щербатюк Олена Миколаївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Твір наукового характеру "Дистанційний курс "Галузевий аналіз" 

(розроблений у системі Moodle)" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99559 

Дата реєстрації авторського права 

 
08.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Кулініч Максим Сергійович, Мігунов Антон Миколайович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір, створений для телебачення 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Сценарій телевізійного серіалу "ДИМ - МОЛОДИМ/ДИМмолоДИМ" 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Життя успішного менеджера кардинально змінюється із призовом, він 

потрапив до пожежної охорони. Він отримав нове життя, нову професію, 

цінності, досвід та вірних друзів. Але в житті з'явились і нові виклики, 

проблеми і труднощі, з якими він раніше ніколи не зустрічався. 
 

 

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99560 

Дата реєстрації авторського права 

 
08.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Клопотенко Євген Вікторович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Книга "Зваблення їжею" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Євген Клопотенко познайомить вас не лише з добіркою смачних 

рецептів, випробуваних практикою, але й з власною філософією 

кулінарії. Кулінарні стереотипи у вашій голові ламатимуться, а мозок 

протестуватиме проти нового. 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99561 

Дата реєстрації авторського права 

 
08.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Коломієць Роман Валентинович 

Повне ім'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 "BIG.UA" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Об'ємна форма твору нагадує українську хату, яка наповнена світло-

синім небом з хмаринками, сяючим сонцем з маревом та полем 

колосків золотистої пшениці. Комп'ютерна графіка тривимірна. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

99562 

Дата реєстрації авторського права 
 

08.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Олександр Верін (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) 

 

 

Сценарій фільму "Встретимся у пирамид" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Літня пара згадує прожиті роки і вирішує в наступному житті зустрітися 

і знову одружитися. Щоб знайти один одного, домовилися зустрітися 

біля пірамід. Це єдиний матеріальний об'єкт, вцілілий в часі. Їх розмову 

чують Бог і Лукавий. Лукавий закладається на їх душі, що вони не 

зустрінуться. 
 

 

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99563 

Дата реєстрації авторського права 

 
08.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Петрінко Анатолій Леонідович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Аудіовізуальний твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Аудіовізуальний твір "Вуличне телебачення "ВИБІР" ("ВИБІР") 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Мета проекту - за допомогою відеоконтенту привернути увагу 

потенційного виборця до намету, де він вже отримає усю необхідну 

інформацію. 
 

 

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99564 

Дата реєстрації авторського права 

 
08.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Дорошенко Анастасія Володимирівна, Обельовська Квітослава 

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

 

 

Літературний письмовий твір науково-освітнього характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір науково-освітнього характеру "Jean 

Monnet Module Detailed Project Description "Data Protection in EU" 

("DataPro") 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Метою модуля є вивчення та дослідження загальноєвропейських 

стандартів захисту персональних даних, поширення знань про існуюче 

законодавство серед громадян України, а також імплементація 

найкращих ідей та практик із захисту персональних даних в Україні. 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

99565 

Дата реєстрації авторського права 
 

09.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Волинець Катерина 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 "Инферно" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

99566 

Дата реєстрації авторського права 

 
09.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Волинець Катерина 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 "Тик-так" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99567 

Дата реєстрації авторського права 

 
09.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Цуркан Оксана Іванівна, Дмитрієва Галина Олександрівна, Олешко 

Олексій Якович, Бахолдіна Олена Іванівна, Коєва Христина 

Олександрівна, Арабаджи Михайло В'ячеславович, Олійник Наталія 

Петрівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Державна установа "Український науково-дослідний інститут медичної 

реабілітації та курортології Міністерства охорони здоров'я 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 "Алгоритм 

визначення курортно-рекреаційного потенціалу регіону" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Необхідність визначення підвищення конкурентної спроможності та 

інвестиційної привабливості лікувально-оздоровчого туризму в 

Причорноморському регіоні шляхом виявлення проблем та перспектив 

сталого розвитку курортно-рекреаційних територій півдня України. 
 

 

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99568 

Дата реєстрації авторського права 

 
09.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Сеник Алла Михайлівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний твір наукового характеру "Тренінг "Ігрові технології у 

модульно-розвивальній взаємодії" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Метою тренінгу є поглиблення знань здобувачів вищої освіти про 

витоки гри та розвиток ігрової технології; мотивація до розробки 

авторських ігор та їх використання у майбутній професійній 

діяльності. 
 

 

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99569 

Дата реєстрації авторського права 

 
09.09.2020 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Капріцин Ігор Ілліч, Корнієнко Павло Леонідович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру, фотографічний 

твір 
Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Науковий твір "Програма "Культур-ресурсна рекреація особистості" 

( "Культур-ресурсна рекреація особистості") 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Міждисциплінарна науково-практична розробка в галузях соціальної 

роботи, психології, філософії, культурології, що створена на базі культурно-

історичної реконструкції та традиційних засобів забезпечення 

гармонійного стану особистості. 
 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

99570 

Дата реєстрації авторського права 
 

09.09.2020 

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

 

Громов Дмитро Олександрович, Марташевський Юрій Юрійович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір, створений для кіно, похідний твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Сценарій короткометражного художнього фільму "Наказ" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Прапорщик Діденко отримує наказ від керівництва, який він не бажає 

виконувати, проте мусить. 
 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

99571 

Дата реєстрації авторського права 
 

09.09.2020 

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

 

Дерев'янко Тетяна Василівна, Звягольська Ірина Миколаївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 
 

 

Науковий твір "Формування особистості майбутнього лікаря в контексті 

позааудиторної роботи на кафедрі мікробіології, вірусології та імунології: 

досвід та перспективи" 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Акцентується важливість позааудиторної роботи в освітньому середовищі 

медичного вищого навчального закладу, яка спрямована на розвиток 

самостійності, креативності, конкурентоздатності та інших основопо-

ложних рис особистості спеціаліста з вищою освітою. 
 

 
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99572 

Дата реєстрації авторського права 

 
09.09.2020 

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

 

 

Звягольська Ірина Миколаївна, Дерев'янко Тетяна Василівна, 

Полянська Валентина Павлівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір "Шляхи підвищення навчально-пізнавальної діяльності 

студентів при вивченні дисципліни "Мікробіологія, вірусологія та 

імунологія" у вищому медичному закладі" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У творі висвітлено особливості організації навчально-пізнавальної 

діяльності студентів в умовах модернізованого освітнього середовища 

кафедри мікробіології, вірусології та імунології. Використання новітніх 

методів при вивченні навчальної дисципліни дозволяє активно 

залучати студентів. 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99573 

Дата реєстрації авторського права 

 
09.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Ковальова Вікторія Іванівна, Глєбова Наталія Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Розділ монографії "New stages of development of modern science in Ukraine 

and EU countries" під назвою "Problems and prospects of the innovation 

management development in Ukraine" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Nataliia Gliebova, Viktoriia Kovalova. Problems and 

prospects of the innovation management development in Ukraine // New 

stages of development of modern science in Ukraine and EU countries : 

monograph / edited by authors. - 2nd ed. - Riga, Latvia : "Baltija Publishing", 

2019. - P. 57-74. 
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Анотація  

Проаналізовані фактори, які прямо чи опосередковано впливають на 

розвиток інноваційного менеджменту в Україні. Було розглянуто 

інноваційний потенціал України, її місце в рейтингу оцінки інноваційного 

розвитку країн згідно з інноваційним індексом Bloomberg. 
 
 

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

99574 

Дата реєстрації авторського права 

 
09.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Ковальова Вікторія Іванівна, Глєбова Наталія Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Тези "Use of benchmarking in the management of innovative development 

of the country and its regions" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Gliebova N., Kovalova V. Use of benchmarking in the 

management of innovative development of the country and its regions // The 

8th International scientific and practical conference "Topical issues of the 

development of modern science" (April 8-10, 2020) Pablishing House 

"ACCENT", Sofia, Bulgaria : 2020. - P. 20-28. 
Анотація  

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

99575 

Дата реєстрації авторського права 

 
09.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Яновська Анастасія Андріївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Роман "Дед Пчеловод + Баба Хохотушка" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

99576 

Дата реєстрації авторського права 
 

09.09.2020 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Боброва Неля Олександрівна, Дев'яткіна Наталія Миколаївна, 

Важнича Олена Митрофанівна, Лобань Галина Андріївна, Дев'яткіна 

Тетяна Олексіївна 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Наукова стаття "Вплив ефірних олій на мікроорганізми, асоційовані з 

карієсом і пародонтитом" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Проведено аналіз впливу ряду ефірних олій на мікроорганізми, бактерії 

ротової порожнини. В свою чергу карієс і захворювання пародонта 

негативно впливають на загальний стан здоров'я, якість життя. 

Встановлено, що хронічна локалізована інфекція у вигляді пародонтиту  

сприяє ішемічній хворобі серця. 
 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

99577 

Дата реєстрації авторського права 
 

09.09.2020 

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

 

Важнича Олена Митрофанівна, Дев'яткіна Тетяна Олексіївна, 

Власенко Наталія Олександрівна, Боброва Неля Олександрівна, 

Дев'яткіна Наталія Миколаївна 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Наукова стаття "Опыт конструирования магнитных 

антибактериальных наночастиц с дополнительным противогрибковым 

действием" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Розглянуті проблеми грибкових захворювань та методи боротьби з 

ними. Мета дослідження - вивчити протигрибкові властивості НЧ 

магнетиту, кон'югованих з ампіциліном та стабілізірованих 

полівінілпіролідоном (ПВП) або хітозаном. 
 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

99578 

Дата реєстрації авторського права 

 
09.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Залуцький Володимир Петрович, Бець Мар'яна Тиберіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Національний університет "Львівська політехніка" 
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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 "Застосування лізингу як інструменту управління соціально-

економічним розвитком підприємства" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Управління СЕР підприємства відбувається на стратегічному та 

тактичному рівнях. На стратегічному рівні управління підприємством 

СЕР полягає у виборі та реалізації стратегії забезпечення СЕР 

підприємства. 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99579 

Дата реєстрації авторського права 

 
09.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Полянська Валентина Павлівна, Боброва Неля Олександрівна, 

Федорченко Віра Іванівна, Лобань Галина Андріївна, Зачепило 

Світлана Вікторівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір "Спосіб визначення протигрибкової дії емульсії 

евгенолу в полісорбаті-80 на еталонний штам Candida albicans" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Даний спосіб належить до медицини, а саме: до медичної мікробіології, 

та може використовуватись як основна профілактика та лікування 

грибкових інфекцій. 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99580 

Дата реєстрації авторського права 

 
09.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Кашель Світлана Анатоліївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір (поезія), складений твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Збірник віршів "Бастион любви" 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Автор представляє вірші різнопланового характеру для дорослих і 

дітей. 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99581 

Дата реєстрації авторського права 

 
09.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Зайцев Євгеній Павлович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Навчальний посібник "Вища математика: лінійна та векторна алгебра, 

аналітична геометрія, вступ до математичного аналізу" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Призначений для початкового ознайомлення з основами вищої 

математики і розвитку навичок розв'язання практичних задач для 

студентів нематематичних спеціальностей вищих навчальних закладів. 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99582 

Дата реєстрації авторського права 

 
09.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Почтовюк 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) 

 

 

Навчальний посібник "Комп'ютерно-інформаційні технології в освіті 

та науці" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

В доступній формі розглянуто основні питання, що передбачені 

державним освітнім стандартом з дисципліни. Посібник складається з 

інформаційної частини, контрольних та тестових запитань, 

рекомендованої літератури, термінологічного словника, що дає змогу 

ефективно опрацювати навчальний матеріал. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

99583 

Дата реєстрації авторського права 
 

09.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Грицюк Олена Сергіївна, Ляшенко Віктор Павлович, Поясок Тамара 

Борисівна, Черненко Варвара Петрівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Навчальний посібник "Математика для інженерів. Інтегрований курс 

(із задачами прикладного характеру та застосуванням Mathcad)" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Посібник систематизує відомості з математичних дисциплін і містить 

різноманітні професійно-орієнтовані математичні задачі, спрямовані на 

вдосконалення навичок і вмінь математичного моделювання. 
 

 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

99584 

Дата реєстрації авторського права 
 

09.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Семенов Валерій Олегович, Ляшенко Віктор Павлович, Набок Тетяна 

Андріївна, Галаган Олег Григорович 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Навчальний посібник "Основи лінійної алгебри та аналітичної 

геометрії" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Складено відповідно до навчальної програми з курсу "Алгебра і 

геометрія" для студентів першого курсу напрямів "Інформатика" та 

"Прикладна математика", навчальних програм з вищої математики 

для студентів напрямів "Інформатика" та "Прикладна математика" 

тощо. 
 

 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

99585 

Дата реєстрації авторського права 
 

09.09.2020 

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

 

Заморока Андрій Михайлович, Драгулян Марія Валеріївна 

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

 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір навчального характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

 "Тварини лікують" посібник серії "Шкільна бібліотека" для 7 класу 

закладів загальної середньої освіти 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Посібник написано в першу чергу для учнів та учениць 7 класу закладів 

загальної середньої освіти, які цікавляться навколишнім світом, 

зокрема тваринним, та хочуть вийти за межі шкільної програми. 
 

 

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99586 

Дата реєстрації авторського права 

 
09.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Морщавка Юрій Олександрович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір навчального характеру, 

складений твір 
Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

 "Сучасна література рідного краю" посібник серії "Шкільна 

бібліотека" для 5-7 класів закладів загальної середньої освіти 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Посібник написано з урахуванням вимог типових освітніх та навчальних 

програм для учнів 5-7 класів. Містить маловідомі художні твори 

українських письменників рідного краю та не повторює матеріал 

підручників. 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99587 

Дата реєстрації авторського права 

 
09.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Морщавка Юрій Олександрович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір навчального характеру, 

складений твір 
Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

 "Україна дивує!" посібник серії "Шкільна бібліотека" для 5-9 класів 

закладів загальної середньої освіти 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Посібник - це ілюстрована енциклопедія з інтегрованим підходом до 

навчання, що охоплює огляд історії рідного краю, природних та 

рукотворних об'єктів, українських письменників та етноодягу. Має на 

меті пізнавальну, навчальну й розвивальну функції, поглиблення 

знань з різних навчальних предметів.  
 

 
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

99588 

Дата реєстрації авторського права 
 

09.09.2020 

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

 

Чумарна Марія Іванівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір навчального характеру, 

складений твір 
Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

 "Антологія. Пригоди й подорожі в шкільному курсі літератури" 

посібник серії "Шкільна бібліотека" для 7 класу закладів загальної 

середньої освіти 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Посібник являє собою збірник (антологію) літературних творів зі 

шкільною програми для 7 класу закладів загальної середньої освіти. 

Може використовуватися незалежно від вибраного підручника. Для 

використання як на уроці, так і в позаурочний час. 
 

 
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

99589 

Дата реєстрації авторського права 
 

09.09.2020 

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

 

Ротфорт Діана Вікторівна, Гезей Ольга Михайлівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір навчального характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Навчально-методичний посібник "Нова українська школа: освітній 

простір учня початкової школи" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Посібник створений з метою реалізації та впровадження прийомів й 

підходів у класах початкової школи, розроблених для сприяння не 

лише розвитку шкільного освітнього простору для учнів початкових 

класів, а й становленню педагога нової школи. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

99590 

Дата реєстрації авторського права 
 

09.09.2020 

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

 

Філіпенко Анастасія Сергіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Твір наукового характеру "Адміністративно-правове регулювання 

переміщення транспортних засобів і вантажів через митний кордон 

України" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Філіпенко А. С. Адміністративно-правове регулювання 

переміщення транспортних засобів і вантажів через митний кордон 

України // Правовий часопис Донбасу. - 2019. - № 2. - С. 94-98. 
Анотація  

У творі наведені прийоми регулятивного впливу щодо транспортного 

забезпечення зовнішньоекономічних операцій. У ході дослідження 

виявлено проблеми в системі адміністративно-правового регулювання 

переміщення транспортних засобів і вантажів через митний кордон 

України. 
 

 
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

99591 

Дата реєстрації авторського права 
 

09.09.2020 

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

 

Філіпенко Анастасія Сергіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Твір наукового характеру "Адміністративно-правове регулювання 

деяких видів зовнішньоекономічної діяльності, що підлягають 

ліцензуванню" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Філіпенко А. С. Адміністративно-правове регулювання 

деяких видів зовнішньоекономічної діяльності, що підлягають ліцен-

зуванню // Правовий часопис Донбасу. - 2018. - № 3 (64). - С. 114-119. 
Анотація  

У творі наведені прийоми регулятивного впливу щодо транспортного 

забезпечення зовнішньоекономічних операцій. У ході дослідження 

виявлено проблеми в системі адміністративно-правового регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності та визначено деякі напрями 

поліпшення ситуації. 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

99592 

Дата реєстрації авторського права 
 

09.09.2020 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Філіпенко Тетяна Вячеславівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Твір наукового характеру "Проблеми протидії корупції в органах 

місцевого самоврядування" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Філіпенко Т. В. Проблеми протидії корупції в органах 

місцевого самоврядування // Правові засади організації та здійснення 

публічної влади : збірник тез ІІІ Міжнародної науково-практичної 

інтернет-конференції, м. Хмельницький. - 2020. - С. 409-413.  
Анотація  

У творі розглянуті проблемні питання протидії корупції в органах 

місцевого самоврядування, визначені основні корупційні тенденції та 

заходи щодо протидії корупції на місцевому рівні. 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

99593 

Дата реєстрації авторського права 

 
10.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Колотилов Євген Леонідович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 
 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 
 

 

Комп'ютерна програма "Телемедична система "МедБрама" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Комп'ютерна програма "Телемедична система "МедБрама" надає 

повний спектр сервісів дистанційного медичного консультування, у 

тому числі, із засобами відеозв'язку, смарт-конструктора медичних 

послуг, онлайн-платежів за надані послуги. 
 

 

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99594 

Дата реєстрації авторського права 

 
10.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Качинська Мар'яна Олександрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру, складений твір, 

усний твір 
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Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру "Навчально-

методичні матеріали з дисципліни "Запобігання та протидія 

домашньому насильству" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Навчально-методичні матеріали з дисципліни "Запобігання  та протидія 

домашньому насильству" розкривають сучасні правоохоронні міжнародні 

та національні тенденції (методики) у сфері превенції домашнього 

насильства. 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99595 

Дата реєстрації авторського права 

 
10.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Баландюк Тетяна Олексіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір "Експрес-курс для майбутнього 

художника" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

"Експрес-курс для майбутнього художника" - це методичні рекомендації 

для художників-початківців, які містять п'ять основних навичок, що 

дозволяють більш чітко і впевнено підходити до малювання не тільки 

простих, але і більш складних предметів, зображень. 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99596 

Дата реєстрації авторського права 

 
10.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Ботузова Юлія Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Навчальний посібник "Лабораторні роботи з дисципліни "Практикум з 

числових методів обчислень та інформатики" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Лабораторні роботи з дисципліни "Практикум з 

числових методів обчислень та інформатики". Навчальний посібник 
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для студентів фізико-математичних факультетів педагогічних 

університетів / Ю. В. Ботузова. - Кропивницький : ПП "Ексклюзив-

Систем", 2019. - 132 с. 
Анотація  

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

99597 

Дата реєстрації авторського права 
 

10.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Ботузова Юлія Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Навчально-методичний посібник "Технологія забезпечення наступності 

навчання математичних дисциплін в системі "школа-ЗВО педагогічного 

профілю" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 
 

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

99598 

Дата реєстрації авторського права 
 

10.09.2020 

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

 

Малков Дмитро Олегович 

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 повнометражного фільму "ОСТАННІЙ УКР" 

("УКР") 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

На планеті Земля уже рік панує страшний смертельний вірус. 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

99599 

Дата реєстрації авторського права 

 
10.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Малков Дмитро Олегович 
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Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір, створений для кіно 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Сценарій телесеріалу "АЛЬФА-САМЦОВИ" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Двоє слідчих, колишні чоловік і дружина, змушені стати напарниками 

в секретному відділі. Об'єднавшись проти спільного ворога, вони 

отримують другий шанс на щасливі відносини. 
 
 

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99600 

Дата реєстрації авторського права 

 
10.09.2020 

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

 

 

Лелюк Аліна Володимирівна  

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Опис з ілюстраціями "Метафоричні асоціативні карти "Отношения в 

никуда" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Метафоричні асоціативні карти "Отношения в никуда" призначені для 

роботи над проблематичними відносинами з протилежною статтю. 
 
 

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99601 

Дата реєстрації авторського права 

 
10.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Старагіна Ірина Петрівна, Терещенко Василь Миколайович, 

Панченков Андрій Олексійович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір навчального характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Навчально-методичний посібник "Нова українська школа: розвиток 

читацької компетентності в учнів початкової школи в системі 

інтегрованого навчання" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
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Анотація  

Навчально-методичний посібник написаний згідно з новим 

Стандартом початкової освіти та містить усі необхідні прийоми та 

засоби підготовки і ефективного впровадження методик розвитку 

читацької компетентності в інтегроване навчання у молодших класах. 
 
 

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

99602 

Дата реєстрації авторського права 

 
10.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Довгань Андрій Іванович, Часнікова Олена Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір навчального характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

 "Світ материків і океанів. У пошуках географічних відповідей" 

посібник серії "Шкільна бібліотека" для 7 класу закладів загальної 

середньої освіти 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Посібник являє собою поєднання путівника нетривіальними 

туристичними об'єктами та цікавих завдань для поглиблення знань з 

географії. 
 
 

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99603 

Дата реєстрації авторського права 

 
10.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Денисова Лоліта Вікторівна, Сущенко Людмила Петрівна, Шинкарук 

Оксана Анатоліївна, Колощук Ігор 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 "ДСШК: моніторинг результатів професійної 

підготовки майбутніх магістрів фізичної культури і спорту з 

використанням інформаційно-комунікаційних технологій" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Призначена для отримання інформації про сучасний стан формування 

готовності до професійної діяльності майбутніх магістрів фізичної 

культури і спорту. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

99604 

Дата реєстрації авторського права 
 

11.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Нечипоренко Віолета Олександрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

Вінницький торговельно-економічний інститут Київського 

національного торговельно-економічного університету 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Навчальний посібник "Англійська мова маркетингу та реклами Basic 

English of Marketing and Advertising" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Навчальний посібник має на меті формування у студентів професійно-

орієнтованої англомовної комунікативної компетенції. Він допоможе 

виробити уміння та навички спілкування англійською мовою з фаху, 

набути досвід самостійної роботи з фаховою літературою та розвинути 

навички мовленнєвої комунікації. 
 
 

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99605 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.09.2020 

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

 

 

Поліщук Ірина Ігорівна, Коновал Вікторія Вікторівна, Середницька 

Людмила Петрівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного 

торговельно-економічного університету 
Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Монографія "Маркетинговий потенціал: стратегічні орієнтири 

розвитку" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У монографії досліджено теоретичні основи стратегічного управління 

маркетинговим потенціалом підприємства. Проведено оцінювання 

аналітичних складових стратегічного управління маркетинговим 

потенціалом підприємства. 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

99606 

Дата реєстрації авторського права 
 

11.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

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

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Науковий твір "Оцінка функціонування страхового ринку України в 

умовах глобалізації" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Житар М. О. Оцінка функціонування страхового 

ринку України в умовах глобалізації // Інфраструктура ринку. - 2020. - 

№ 41. - С. 261-266. 
Анотація  

У статті проведено оцінювання функціонування страхового ринку 

України в умовах глобалізації. Доведено, що у вітчизняного страхового 

ринку були внутрішні причини, ризики, які реалізувались низкою 

протиріч, які не вирішились, а призвели до фінансової кризи. 

  
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

99607 

Дата реєстрації авторського права 
 

11.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Мельник Віктор Миколайович, Житар Максим Олегович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 
 

 

Науковий твір "Банківська система України у функціонуванні 

фінансового ринку" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Мельник В. М., Житар М. О. Банківська система 

України у функціонуванні фінансового ринку // Проблеми економіки. - 

2020. - № 1 (43). - C. 257-266. 
Анотація  

Метою статті є дослідження банківської системи України у функціону-

ванні фінансового ринку. Здійснено аналіз макроекономічних 

показників, які основані на даних Національного банку України і 

Міністерства фінансів України. 
 
 

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99608 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.09.2020 

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

 

 

Мельник Віктор Миколайович, Сосновська Ольга Олександрівна, 

Житар Максим Олегович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 
 

 

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

 

 

Науковий твір "Аналіз сучасних домінант кількісного виміру розвитку 

фінансової архітектури економіки України в розрізі публічних фінансів" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Мельник В. М., Сосновська О. О., Житар М. О. Аналіз 

сучасних домінант кількісного виміру розвитку фінансової архітектури 

економіки України в розрізі публічних фінансів // Бізнес Інформ. - 2020. - 

№ 2. - C. 358-370. 
Анотація  

Метою статті є дослідження аналізу сучасних домінант кількісного 

виміру розвитку фінансової архітектури економіки України в розрізі 

публічних фінансів. Визначено, що розвиток фінансової архітектури 

економіки України фактично неможливий без практичної перевірки 

теоретичних напрацювань. 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

99609 

Дата реєстрації авторського права 
 

11.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Сосновська Ольга Олександрівна, Житар Максим Олегович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Науковий твір "Аналіз методів оцінки рівня економічної безпеки 

підприємств" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Сосновська О. О,. Житар М. О. Аналіз методів оцінки 

рівня економічної безпеки підприємств // Бізнес Інформ. - 2019. - № 1. - 

C. 21-26. 
Анотація  

Метою статті є дослідження основних методичних підходів щодо оцінки 

рівня економічної безпеки підприємств. Запропоновано основні методи 

оцінки рівня економічної безпеки підприємств, які доцільно згрупувати 

за такими підходами: ресурсно-функціональний підхід, індикаторний 

підхід, матричні підходи. 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

99610 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Самородов Борис Вадимович, Житар Максим Олегович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір "Оцінка функціонування ринку цінних паперів України 

в умовах глобалізації" 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Самородов Б. В., Житар М. О. Оцінка функціонування 

ринку цінних паперів України в умовах глобалізації // Наукові записки 

Національного університету "Острозька академія". Серія "Економіка". - 

2020. - № 16 (44). - С. 174-183. 
Анотація  

У статті здійснено оцінку функціонування ринку цінних паперів 

України в умовах глобалізації. Запропоновано методику розрахунку 

індексу довіри населення України до фінансових послуг з управління 

активами на основі інтегрального індексу. 
 
 

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99611 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.09.2020 

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

 

 

Сосновська Ольга Олександрівна, Житар Максим Олегович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Науковий твір "Парадигма формування сучасної фінансової архітектури" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Сосновська О. О., Житар М. О. Парадигма формування 

сучасної фінансової архітектури // Проблеми економіки. - 2019. - № 4 (42). - 

С. 172-178.  
Анотація  

Метою статті є дослідження парадигми формування сучасної фінансової 

архітектури. Доведено, що парадигма розвитку економіки в умовах 

системної кризи механізмів управління являє собою сконструйований 

формат фінансової архітектури для підвищення передбачуваності і 

керованості фінансової системи. 
 
 

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99612 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.09.2020 

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

 

 

Бровко Володимир Михайлович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Складений твір, твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Збірка графічних зображень "S-подібні хвилі" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

До складу збірки увійшли графічні зображення. На зображеннях 

виконано графічні елементи у вигляді вертикальних S-подібних хвиль. 
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Графічне зображення складається принаймні з 3-х S-подібних хвиль. S-

подібні хвилі можуть бути безбарвними або забарвлені певним 

кольором та його відтінками. 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

99613 

Дата реєстрації авторського права 
 

11.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Бояркіна Ірина Андріївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 
 

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 
 

 

Пісня "Жива" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

99614 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Сушко Дмитро Ярославович 

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) 

 

 

Збірка оброблених музичних творів "Creativemix Part 2" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У збірку увійшли 23 міксованих композиції: "Kind mix Affirmative (95-

104bpm)", "Kind mix Afro (103-108bpm)", "Kind mix Air kiss (92-93bpm)", 

"Kind mix Expectant (72-80bpm)", "Kind mix Female chatter (84-104bpm)", 

"Kind mix Forever (73-95bpm)", "Kind mix Freak (103-113bpm)" та інші. 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99615 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Янченко Сергій Сергійович 
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Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

Дочірнє підприємство "ПРОФІТ ХАБ" Чернігівської регіональної 

торгово-промислової палати 
Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Комп'ютерна програма "Особистий кабінет споживача ДП "Профіт Хаб" 

 
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Унікальний онлайн-сервіс, який надає можливість споживачам 

електричної енергії аналізувати та прогнозувати споживання 

підприємством електричної енергії, контролювати витрати на 

електроенергію, вести електронний документообіг в режимі реального 

часу 7/24/365. 
 

 
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

99616 

Дата реєстрації авторського права 
 

11.09.2020 

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

 

Котвіцька Алла Анатоліївна, Крутських Тетяна Василівна, Барковська 

Оксана Яківна, Огарь Світлана Володимирівна, Рогуля Ольга Юріївна 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Науковий твір "Науково-методичні рекомендації "Методичні підходи 

до моніторингу працевлаштування випускників закладу вищої освіти" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Методичні рекомендації містять теоретичні засади системи 

моніторингу працевлаштування випускників закладу вищої освіти. 

Запропоновано індикатори оцінки результативності 

працевлаштування випускників закладу вищої освіти, методику 

проведення моніторингу працевлаштування майбутніх провізорів. 
 

 
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

99617 

Дата реєстрації авторського права 
 

11.09.2020 

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

 

Фірсов В'ячеслав Семенович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір практичного характеру "Авторська 

модель "Школа вільного вибору "Акцент" 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

В творі змальовано створення індивідуальної освітньої траєкторії 

здобувача освіти шляхом інтеграції індивідуальної, дистанційної, очної 

та мережевої форм навчання з використанням ІТ-технологій. 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

99618 

Дата реєстрації авторського права 
 

11.09.2020 

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

 

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 "Науково-методичний підхід до вибору напрямів корекції 

інноваційної діяльності в процесі переходу з фактичної на потенційну 

стратегію інноваційного розвитку підприємства" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Науково-методичний підхід до вибору напрямів корекції інноваційної 

діяльності в процесі переходу з фактичної на потенційну стратегію 

інноваційного розвитку підприємства базується на принципах 

багатокритеріальної оцінки. 
 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

99619 

Дата реєстрації авторського права 
 

11.09.2020 

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

 

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 "Науково-методичний підхід до оцінювання ефективності 

інноваційної діяльності підприємства з урахуванням вартісних 

показників" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Запропоновано науково-методичний підхід до оцінювання 

ефективності інноваційної діяльності підприємств, який грунтується 

на врахуванні показників економічної доданої вартості та динамічної 

стійкості. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

99620 

Дата реєстрації авторського права 
 

11.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Коп'як Неля 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 "Методика оцінки якості та ефективності транспортного 

обслуговування населення приміських зон" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Для всебічної оцінки кількісних та якісних показників транспортного 

обслуговування запропоновано методику аналізу ефективності надання 

транспортних послуг. Даний підхід дозволяє відображати рівень 

транспортного обслуговування  через призму ефективності роботи 

підприємства. 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

99621 

Дата реєстрації авторського права 
 

11.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Коп'як Неля 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 "Алгоритм оптимізації роботи автобусів на приміських 

маршрутах за критеріями зменшення експлуатаційних та екологічних 

витрат" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

На ефективність використання рухомого складу на приміських 

маршрутах впливає рівень організації автобусних перевезень пасажирів, 

раціональне формування рухомого складу за типом, моделями і 

кількістю автобусів. 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

99622 

Дата реєстрації авторського права 
 

11.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Злотніков Андрій Львович, Білоцерківська Юлія Олександрівна, 

Кислий Віталій Дмитрович, Кучеренко Наталія Сергіївна, Кучеренко 
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Сергій Михайлович, Приходько Дмитро Петрович, Толстолузька 

Олена Генадіївна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма, складений твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 
 

 

Збірка комп'ютерних програм "Автоматизований пункт психолога" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 
 

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99623 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Гущук Ігор Віталійович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Наукова стаття "Деякі питання розбудови системи громадського 

здоров'я України" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Гущук І. В. Деякі питання розбудови системи гро-

мадського здоров'я України // Довкілля та здоров'я. - 2016. - № 4 (80). - 

С. 75-79. 
Анотація  

В статті розглядаються проблемні питання у сфері профілактичної 

медицини, які виникли в ході непродуманої, безсистемної та логічно не 

завершеної моделі реформи галузі охорони здоров'я. Надано пропозиції 

щодо розбудови вітчизняної системи охорони громадського здоров'я. 
 

 

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99624 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Кондрат Світлана Степанівна 

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 "Счёт" 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

99625 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.09.2020 

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 

"Науково-дослідне судно"/Toy "Model for self-assembly without glue 

UGEARS "Research Vessel" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Твір є іграшкою у вигляді механічної об'ємної (3D) моделі для 

самостійного складання без клею. Іграшка виконана в різних ракурсах. 

Деталізація моделі виконана у вигляді креслень. Твір є іграшковою 

моделлю науково-дослідного судна. 
 
 

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99626 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.09.2020 

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

 

 

Нікітенко Володимир Олександрович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Оповідання-фантазія "Тайфун і Тортик" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Оповідання про численні спроби двох хлопців врятувати їх приречену 

собаку та намагання чинити опір долі, що нібито визначена. 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

99627 

Дата реєстрації авторського права 
 

11.09.2020 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Леоненко Ельвіра Тимофіївна, Райна Неля Миколаївна, Тищенко 

Наталія 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) 
 

 

Книга "Щоденник Challenger" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Видане, створене для дітей і підлітків на основі арт-практик та вікової 

психології. 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

99628 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Школа Вікторія Юріївна, Домашенко Марина Дмитрівна 

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-методологічний підхід до проведення 

енергетичних реформ із застосуванням інноваційних технологій 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Запропоновано напрямки реформування теплоенергетичної системи в 

Україні на засадах впровадження нової технічної політики та політики 

ціноутворення на послуги тепло- та енергопостачання у ЖКГ. 
 

 

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99629 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Самусевич Ярина Валентинівна, Височина Аліна 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 "Дослідження конвергентних тенденцій екологічної 

податкової політики країн Європи" 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Проведено оцінювання трендів зближення екологічних податкових 

політик країн Європи за допомогою параметрів σ-конвергенції (сигма-

конвергенції) та β-конвергенції (бета-конвергенції). Визначено наявність 

конвергентних трендів, які найбільшою мірою проявляються для 

енергетичних податків. 
 
 

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99630 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.09.2020 

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

 

 

Пєтков Сергій Валерійович, Армаш Надія Олексіївна, Калаянов 

Дмитро Петрович, Соболь Євгеній Юрійович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 
 

 

Навчальний посібник "Адміністративно-правова реформа в Україні" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Пєтков С. В., Армаш Н. О., Калаянов Д. П., Соболь Є. Ю. 

Адміністративно-правова реформа в Україні / за заг. ред. С. В. Пєткова : 

навчальний посібник - К. : "Видавничий дім "АртЕк", 2018. - 440 с. 
Анотація  

Теоретичне підґрунтя посібника - людиноцентристська ідеологія 

відносин людини та держави, над розробкою якої працював академік  

В. Б. Авер'янов, що втілилась у Концепції адміністративної реформи в 

Україні, затвердженій Указом Президента України від 22 липня 1998 року. 
 

 
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99631 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.09.2020 

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

 

 

Аношина Наталія-Тереза Юріївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Монографія "Головний акт Віденського конгресу 1815 року як основа 

міжнародного правопорядку ХІХ - початку ХХ століття" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Аношина Н-Т. Ю. Головний акт Віденського конгресу 

1815 року як основа міжнародного правопорядку ХІХ - початку ХХ 

століття : моногр. / Н-Т. Ю. Аношина. - Одеса : Фенікс, 2011. - 192 с. - 

(Серія "Міжнародне право"). 
Анотація  

Монографія присвячена дослідженню одного з етапів формування 

універсального міжнародного правопорядку за часів Віденського 
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конгресу 1814-1815 рр. Обґрунтовано історичні та міжнародно-правові 

детермінанти становлення міжнародного правопорядку ХІХ - початку 

ХХ століття. 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99632 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Паславський Дмитро Ярославович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма "Персоналізаційна платформа "Реконсейл" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Програма це В2В-платформа для реалізації персоналізаційних сценаріїв 

в діджітал каналах зв'язку з користувачами чи покупцями. Продукт 

збирає дані поведінки покупців, на основі яких наша система виконує 

передбачення (на основі АІ), що буде релевантним для покупців в 

майбутньому. 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99633 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Луценко Ірина Сергіївна, Хомутенко Алла Віталіївна, Хомутенко Віра 

Петрівна, Волкова Оксана Георгіївна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Навчальний посібник "Фінансова політика зовнішньоекономічної 

діяльності" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У посібнику розкриваються теоретичні, нормативно-правові та прикладні 

аспекти фінансової політики зовнішньоекономічної діяльності в Україні. 

Визначається сутність та призначення, суб'єкти та складові фінансової 

політики зовнішньоекономічної діяльності. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

99634 

Дата реєстрації авторського права 
 

11.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Бердник Ольга Володимирівна, Полька Надія Степанівна, Добрянська 

Оксана Вікторівна, Рудницька Ольга Петрівна, Скочко Тетяна Павлівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Монографія "Дитяче населення крізь призму громадського здоров'я" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Дитяче населення крізь призму громадського здоров'я / 

[О. В. Бердник, Н. С. Полька, О. В. Добрянська, О. П. Рудницька, 

Т. П. Скочко] - МВЦ "Медінформ", 2020. - 200 с. 
Анотація  

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

99635 

Дата реєстрації авторського права 
 

11.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Рябіков Володимир Вікторович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Монографія "Техническая эксплуатация и мониторинг строительных 

конструкций зданий и сооружений" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

У монографії наведені усі етапи життєвих циклів будівельних конструкцій, 

вирішення актуальних питань: впливу агресивних факторів на будівельні 

конструкції з інтерпретацією хімічних процесів; експлуатації та 

утримання підкранових конструкцій. 
 

 
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

99636 

Дата реєстрації авторського права 
 

11.09.2020 

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

 

Романенко Тетяна Іванівна, Іванько Олександра Олегівна, Маєв 

Андрій Петрович, Васильєва Галина Василівна, Кемарська Тамара 

Георгіївна, Сазикіна Тетяна Павлівна, Ковалевська Анастасія 

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

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний твір "Наукова розробка "Іншомовна комунікація у 

підготовці публічних службовців: міжнародний досвід" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Наукова розробка є результатом дослідження міжнародного досвіду 

іншомовної підготовки публічних службовців як у спеціальних закладах, 

так і на рівні органів публічної влади. 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99637 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Федоров Валентин Андрійович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Монографія "Боргова функція сучасної держави" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Актуальність проблематики державного боргу та необхідність її 

дослідження підтверджується тим, що у вітчизняній юриспруденції ще 

не вивчалася боргова функція сучасної держави, хоча окремі її 

характеристики, властивості, ознаки розглядаються вченими-

теоретиками та представниками різних галузей. 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99638 

Дата реєстрації авторського права 

 
11.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Федоров Валентин Андрійович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття "Значення Міжнародного валютного фонду у формуванні 

зовнішнього державного боргу суверенної України" 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

У статті досліджується значення Міжнародного валютного фонду у 

формуванні зовнішнього державного боргу суверенної України. 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

99639 

Дата реєстрації авторського права 
 

11.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Федоров Валентин Андрійович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 
 

 

Стаття "Проблеми кваліфікації незаконного позбавлення волі або 

викрадення людини" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У статті розглядаються питання, пов'язані за складом злочину, 

передбаченого статтею 146 КК України. 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

99640 

Дата реєстрації авторського права 
 

11.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Федоров Валентин Андрійович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 
 

 

Стаття "Зовнішній державний борг суверенної України" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Актуальність проблеми зовнішнього державного боргу для України 

зумовлена тим, що його формування є необхідною умовою 

функціонування економіки України, зокрема виконання видаткової 

частини державного бюджету. 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

99641 

Дата реєстрації авторського права 
 

11.09.2020 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Федоров Валентин Андрійович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Стаття "Поняття сучасної держави та її функції" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Дихотомія сучасної та досучасної держави дає можливість усвідомити 

якісні відмінності між нині існуючими державами, виявити причини 

конфронтації між ними та перспективи її подолання. 
 

 
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

99642 

Дата реєстрації авторського права 
 

11.09.2020 

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

 

Сомсіков Костянтин Володимирович, Соколовська Оксана Олексіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Літературний письмовий твір "Типовий порядок проведення громад-

ських обговорень проектів регуляторних актів органів місцевого 

самоврядування" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Типовий порядок проведення громадських обговорень проектів 

регуляторних актів органів місцевого самоврядування надає можливість 

підготовки ефективних регулярторних рішень шляхом врегулювання 

процедури документування дій регуляторних органів щодо прийняття 

та розгляду зауважень і пропозицій. 
 

 
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

99643 

Дата реєстрації авторського права 
 

11.09.2020 

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

 

Даниляк Катерина Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 
 

 

Твір образотворчого мистецтва "Малюнок "INSIDE" 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Твір образотворчого мистецтва "Малюнок "INSIDE" представлений 

написом великими літерами англійською мовою "INSIDE", що 

знаходиться в центрі малюнка та перекладається українською як 

"ВСЕРЕДИНІ". Ліворуч від напису знаходиться стилістично зображена 

квітка з п'ятьма пелюстками. 
 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

99644 

Дата реєстрації авторського права 
 

14.09.2020 

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

 

Димиха Микола Прокопович 

Повне ім'я або повне офіційне 
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 "Логічний", "Мнемонічний", "Механічний" 

системи ефективного запам'ятовування і відтворення інформації" 

("Принципи СЕЗВІ") 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Опис принципів СЕЗВІ. 
 

 
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

99645 

Дата реєстрації авторського права 
 

14.09.2020 

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

 

Димиха Микола Прокопович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Науковий твір "Закони "Ціль", "Враження", "Асоціація", "Повторення" 

системи ефективного запам'ятовування і відтворення інформації" 

("Закони СЕЗВІ") 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Опис законів СЕЗВІ. 
 

 
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99646 

Дата реєстрації авторського права 

 
14.09.2020 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Димиха Микола Прокопович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір навчального характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір "Ефект резонансного запам'ятовування інформації в 

системі ефективного запам'ятовування і відтворення інформації" 

("ЕРЗ СЕЗВІ") 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Опис ефекту резонансного запам'ятовування СЕЗВІ. 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99647 

Дата реєстрації авторського права 

 
14.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Димиха Микола Прокопович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір "Фільтри-підсилювачі" системи ефективного 

запам'ятовування і відтворення інформації" ("ФП СЕЗВІ") 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Опис ФП СЕЗВІ. 

 
 

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99648 

Дата реєстрації авторського права 

 
14.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Димиха Микола Прокопович 

Повне ім'я або повне офіційне 

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 "Ціль" системи ефективного запам'ятовування і 

відтворення інформації" ("Закон "Ціль" СЕЗВІ") 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Опис закону "Ціль" СЕЗВІ. 
 

 

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99649 

Дата реєстрації авторського права 

 
14.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Шрамко Ілона Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Складений твір, твір ужиткового мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Збірка творів ужиткового мистецтва "Колекція весільних суконь 

"Aurora by WONA Concept" ("Aurora") 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Колекція весільних суконь, яка зроблена для стильних і сміливих 

наречених. Виконана в різноманітних варіаціях відтінків білого і 

бежевого кольорів. Для колекції підбиралися незвичні тканини, 

оздоблені екзотичними деталями. 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99650 

Дата реєстрації авторського права 

 
14.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Шрамко Ілона Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Твір ужиткового мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Твір ужиткового мистецтва "Весільна сукня "JESS" ("JESS") 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Сукня виконана переважно у білому кольорі або його відтінках, та має 

приталений силует, що вишукано підкреслює талію. Верх сукні 

оздоблений в зоні декольте та має опущені плечі. Низ сукні приталений, 

що витончено підкреслює фігуру нареченої. Додатковим змінним 

елементом може бути вишукана спідниця. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

99651 

Дата реєстрації авторського права 
 

14.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Шрамко Ілона Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Твір ужиткового мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Твір ужиткового мистецтва "Весільна сукня "Alegra" ("Alegra") 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Сукня-футляр виконана зазвичай у білому кольорі або його відтінках. 

Силует сукні вишукано підкреслює фігуру нареченої. Оздоблений 

корсет сукні виконаний без використання бретелей, з наднизькою 

посадкою, що підкреслює декольте. Додатковим елементом сукні є 

спідниця, що переходить у довгий шлейф. 
 
 

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99652 

Дата реєстрації авторського права 

 
14.09.2020 

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

 

 

Шрамко Ілона Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Твір ужиткового мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Твір ужиткового мистецтва "Весільний комбінезон "Allie" ("Allie") 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Комбінезон виконаний переважно у білому кольорі або його відтінках, 

що вишукано підкреслює фігуру нареченої. Верхня частина комбінезона 

виконана з напівпрозорої тканини, яка прикрашена мереживними 

візерунками. Рукави комбінезона - довгі з об'ємом в зоні плечей.  
 

 

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99653 

Дата реєстрації авторського права 

 
14.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Шрамко Ілона Володимирівна 

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 "Весільна сукня "Cory" ("Cory") 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Сукня виконана переважно у білому кольорі або його відтінках та має 

приталений силует, що вишукано підкреслює талію. Опущена корсетна 

лінія дозволяє підкреслити спину нареченої. Приталена зверху спідниця 

в нижній частині переходить у короткий шлейф. 
 

 
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

99654 

Дата реєстрації авторського права 
 

14.09.2020 

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

 

Шрамко Ілона Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Твір ужиткового мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Твір ужиткового мистецтва "Весільна сукня "Daniel" ("Daniel") 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Сукня-футляр виконана  у білому кольорі або його відтінках та має 

приталений силует, що вишукано підкреслює талію. Додатковим 

елементом є прозора накидка, яка закріплюється на шиї нареченої. Уся 

сукня може бути оздоблена блискавками. Верх сукні передбачає 

глибоке декольте та тоненькі шлейки. 
 

 
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

99655 

Дата реєстрації авторського права 
 

14.09.2020 

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

 

Коновець Сергій 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 "Кот на горшке" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

99656 

Дата реєстрації авторського права 
 

14.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Гей Володимир Олексійович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Графічне зображення "Зображення логотипу "New Smile. Центр Сучасної 

Естетичної Стоматології" ("New Smile") 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

99657 

Дата реєстрації авторського права 
 

14.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Кравцов Нікіта Олегович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір науково-популярного 

характеру 
Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Книга "История анимации: Как рождается искусство" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Де можна подивитися "мультфільм", що його створили первісні мисливці, 

яким чином до появи сучасної анімації̈ долучився Леонардо да Вінчі, 

як Аліса врятувала студію Волта Діснея, а кондиціонер мало не зірвав 

випуск першого фільму саги "Зоряні війни", - усе це й багато іншого ви 

дізнаєтеся з книжки. 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

99658 

Дата реєстрації авторського права 
 

14.09.2020 

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 
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Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма "Мережева онлайн платформа закладів освіти" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Метою цього твору є забезпечення навчальних закладів цифровим 

онлайн інструментарієм - освітньою платформою, яка працює в мережі 

Інтернет, для реалізації освітніх програм змішаного та дистанційного 

навчання. 
 

 

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99659 

Дата реєстрації авторського права 

 
14.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Котвіцька Алла Анатоліївна, Крутських Тетяна Василівна, Барковська 

Оксана Яківна, Огарь Світлана Володимирівна, Рогуля Ольга Юріївна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір  "Науково-практичне обґрунтування програми взаємного 

співробітництва закладу вищої освіти та підприємств-роботодавців. 

Науково-методичні рекомендації" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Методичні рекомендації містять поняття соціального партнерства між 

закладом вищої освіти та роботодавцями. Запропоновано напрямки 

розробки програми співробітництва закладу вищої освіти з 

підприємствами-роботодавцями, модель взаємного співробітництва 

закладу вищої освіти з роботодавцями. 
 

 

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99660 

Дата реєстрації авторського права 

 
14.09.2020 

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 "Мережева 

онлайн платформа закладів освіти" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
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Анотація  

Метою цього твору є забезпечення навчальних закладів цифровим 

онлайн інструментарієм - освітньою платформою, яка працює в мережі 

Інтернет, для реалізації освітніх програм змішаного та дистанційного 

навчання. 
 
 

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

99661 

Дата реєстрації авторського права 
 

14.09.2020 

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

 

Котвіцька Алла Анатоліївна, Крутських Тетяна Василівна, Барковська 

Оксана Яківна, Огарь Світлана Володимирівна, Рогуля Ольга 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) 
 

 

Науковий твір "Організаційно-інформаційне забезпечення практичної 

підготовки студентів закладу вищої освіти. Науково-методичні 

рекомендації" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Методичні рекомендації містять поняття організації практичної 

підготовки здобувачів вищої освіти. Запропоновано організаційне та 

інформаційно-аналітичне забезпечення практичної підготовки студентів, 

методика розподілу студентів на практику. Методичні рекомендації 

призначені для роботодавців. 
 
 

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

99662 

Дата реєстрації авторського права 
 

14.09.2020 

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

 

Доронін Володимир Вікторович 

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 "Амтир-Ритма" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Сюжет роману пропонує читачеві оригінальну версію про призначення 

людства на планеті Земля і Землі для людства. Історія Амтіра відкриває 

якесь знання, показуючи, що всі процеси на Землі пов'язані і весь світ 

навколо нас є нероздільним організмом, де людство представлено у 

вигляді однієї із систем. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

99663 

Дата реєстрації авторського права 
 

14.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

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 "Засоби діагностування сформованості компетентностей 

інженерів електромеханіків" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Науковий твір присвячений проблемі діагностування фахових, загальних 

компетентностей майбутніх інженерів електромехаників. Розроблено та 

запропоновано різні типи професійно-орієнтованих завдань: загально-

теоретичні, операційні, оцінювальні.  
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

99664 

Дата реєстрації авторського права 

 
14.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Грицун Юлія Миколаївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Музичний твір без тексту 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Музичний твір без тексту "Старовинна сюїта" у чотирьох частинах" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Твір складається з частин: "Чакона", "Пасакалія", "Павана", 

"Гальярда". 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

99665 

Дата реєстрації авторського права 
 

14.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Дмитришин Володимир Степанович 

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 "Методичні 

рекомендації щодо покращення мотивації співробітників наукових 

закладів охорони здоров'я до створення та впровадження об'єктів 

інтелектуальної власності" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Методичні рекомендації призначені для використання керівниками 

наукових і практичних підрозділів закладів охорони здоров'я з метою 

допомогти у створенні сприятливих організаційних та психологічних 

умов, матеріальних та моральних стимулів до підвищення ефективності 

творчої діяльності персоналу. 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99666 

Дата реєстрації авторського права 

 
14.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Герасименко Олександр Олександрович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Книга "Молодіжна столиця" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Молодіжна столиця. Оповідання : літературно-художнє 

видання / О. Герасименко. - Київ : Знання України, 2020. - 127 [1]. 

  
Анотація  

Сонну атмосферу чергової лекції в університеті змінює бурхливий вир 

різноманітних подій і спокус, просто-таки роздираючи своєю навалою 

студента з периферії. Його входження в розмаїті будні столичного життя 

і є тим явищем, із яких формується коловорот буднів великого міста.   
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99667 

Дата реєстрації авторського права 

 
14.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Мельниченко Роман Миколайович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний твір наукового характеру "Методика "Психотерапия 

Потенциала" 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

99668 

Дата реєстрації авторського права 

 
14.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Місік Лариса Степанівна (псевдонім) 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

 "Величні собори України епохи Середньовіччя" посібник серії 

"Шкільна бібліотека" для 7 класу закладів загальної середньої освіти 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Посібник має на меті зацікавити учнів, учениць і не тільки неймовірни-

ми фактами, надзвичайними подіями, захопливими розповідями про 

величні собори епохи Середньовіччя з огляду на історію нашої держави 

України.  
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

99669 

Дата реєстрації авторського права 

 
14.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Коваль Марат Петрович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Навчальний посібник у схемах "Адміністративний судовий процес та 

особливості розгляду деяких спорів" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Коваль М. П. Адміністративний судовий процес та 

особливості розгляду деяких спорів : навчальний посібник у схемах / 

М. П. Коваль. - Одеса : Юридична література, 2020. - 216 с. - (Серія 

"Коротко про головне в адміністративному судочинстві"). 
Анотація  

У навчальному посібнику містяться основні положення КАС України, 

правові висновки в адміністративних справах ВС та практика ЄСПЛ. 

В основу покладено відповіді на ті питання, які будуть заявлені на 

тестах з курсу "Адміністративний судовий процес". 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

99670 

Дата реєстрації авторського права 
 

14.09.2020 

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

 

Зачосова Наталія Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Монографія "Фінансова безпека: проблеми оперативного та стратегіч-

ного управління, ризики й особливості державного регулювання" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Зачосова Н. В. Фінансова безпека: проблеми оператив-

ного та стратегічного управління, ризики й особливості державного 

регулювання : монографія / Н. В. Зачосова. - Видавець Ю. Чабаненко, 

2019. - 160 с. 
Анотація  

Запропоновано концептуальні основи управління фінансовою безпекою 

на мікро- та макрорівні. Монографія розрахована на наукових співро-

бітників, державних службовців, викладачів і студентів закладів вищої 

освіти, фахівців, що займаються на прикладному рівні забезпеченням 

фінансової безпеки. 
 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

99671 

Дата реєстрації авторського права 
 

14.09.2020 

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

 

Чумак Валентина Дмитрівна, Дорошенко Ольга Олександрівна, 

Кіріченко 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 "Оцінка неплатоспроможності підприємств при загрозі 

банкрутства" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Чумак В. Д., Дорошенко О. О., Кіріченко Н. О. Оцінка 

неплатоспроможності підприємств при загрозі банкрутства // Вісник 

ХНАУ. Серія "Економічні науки". - 2019. - № 3. - С. 130-137. 
Анотація  

Зосереджено увагу на оцінці поточної, критичної та надкритичної 

неплатоспроможності суб'єктів господарювання. Зроблено акцент на 

необхідності удосконалення методики прогнозування банкрутства 

підприємств шляхом розрахунку коефіцієнта втрати (відновлення) 

платоспроможності. 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

99672 

Дата реєстрації авторського права 
 

14.09.2020 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Панаіт Тетяна Іванівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Пісня "Наверное, это любовь?!" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

99673 

Дата реєстрації авторського права 

 
14.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Канафоцька Галина Павлівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру "Основи соціального 

лідерства-служіння: збірник анонсів курсу" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Твір є складовою навчально-тренінгового курсу, який розроблений як 

цільна управлінська парадигма та може бути інтегрований в різного 

роду професійні програми з напрямку управлінської, організаційної, 

адміністративної діяльності та менеджменту, а особливо програми з 

відкриття власного лідерства. 
 

 

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99674 

Дата реєстрації авторського права 

 
14.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Козлов Тимур Сергійович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Складений твір, твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Колекція малюнків "7 смертных грехов" 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 

 
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

99675 

Дата реєстрації авторського права 
 

14.09.2020 

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

 

Олексенко Геннадій Васильович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Твір архітектури 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Твір архітектури "Пентхаус-комплекс "Золоті ключі" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

В творі архітектури "Пентхаус-комплекс "Золоті ключі" розроблені 

плани житлових приміщень, плани розташування меблів, фасадні 

прив'язки, розраховані технічні характеристики і надані у вигляді 

технічного паспорта. 
 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

99676 

Дата реєстрації авторського права 
 

14.09.2020 

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

 

Перепел Сергій 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 "АВТО" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Твір являє собою, виконане індивідуальним художнім прийомом, 

графічне зображення у вигляді фронтально розташованого на прямо-

кутному з округленими кутами, жовтому тлі, малюнка стилізованого, 

білого кольору з чорним окресленням візуальних елементів, 

малолітражного авто. 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

99677 

Дата реєстрації авторського права 
 

14.09.2020 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Ровенська Наталія  Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Твір образотворчого мистецтва "Зе Лайк" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99678 

Дата реєстрації авторського права 

 
14.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Гавура Віталій Сергійович, Крисько Віктор Васильович, Ідрісова Раїса 

Георгіївна, Мазурик Олексій Андрійович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Аудіовізуальний твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Фільм "Чачьо" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99679 

Дата реєстрації авторського права 

 
14.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Хачатурян Хачатур 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) 

 

 

Музичний альбом "Песни Хачатура Хачатуряна" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

До музичного альбому "Песни Хачатура Хачатуряна" включені 

чотирнадцять пісень, які написані автором за власним бажанням з 
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метою розповсюджувати свої пісні на різних музичних платформах. 

Твори були написані просто для себе та близьких людей, а саме на 

тематики: любов, сім'я, власний досвід, робота. 
 

 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

99680 

Дата реєстрації авторського права 
 

14.09.2020 

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

 

Пиркін Юрій 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) 
 

 

Літературний письмовий твір науково-практичного характеру "По 

понятиям: Правила речевой коммуникации. Интернациональный 

алфавит" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Твір надає тлумачення видатних висловів, казок, байок, а також являє 

собою розробку інтернаціональної абетки, інтернаціонального 

словника. 
 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

99681 

Дата реєстрації авторського права 
 

14.09.2020 

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

 

Могілкіна Людмила В'ячеславівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Літературний письмовий твір практичного характеру "Методика 

Коучингово-Психологической Игры: Призвание - Предназначение - 

Самореализация" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Твір презентує методику знаходження в ігровій формі власного 

призначення в особистісному, професійному та соціальному аспектах 

через роботу з підсвідомим та свідомістю особистості. 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

99682 

Дата реєстрації авторського права 
 

14.09.2020 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Неволько Олександр 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) 

 

 

П'єса "Шкуры" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

99683 

Дата реєстрації авторського права 
 

14.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Неволько Олександр 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) 
 

 

П'єса "Случайное знакомство, с кончанием" ("Случайное знакомство") 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99684 

Дата реєстрації авторського права 

 
14.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Мокрогуз Олександр Петрович, Примак Людмила Григорівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір навчального характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

 "Правління князів: походи й реформи" посібник серії "Шкільна 

бібліотека" для 7 класу закладів загальної середньої освіти 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Посібник розроблено на основі програми з історії України для 7 класу 

закладів загальної середньої освіти. Він познайомить з історичними 
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постатями й розгляне їхні образи в інтегрованому підході з елементами 

дослідження та опрацювання статей, документів, проведенням 

історичних розвідок тощо. 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

99685 

Дата реєстрації авторського права 
 

14.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Дегтярьова Галина Анатоліївна, Кукленко Олена Сергіївна, Лузан 

Людмила Олександрівна, Шелехова Наталя Володимирівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір навчального характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

 "Український правопис - це доступно!" посібник серії "Шкільна 

бібліотека" для 5-9 класів закладів загальної середньої освіти 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

У посібнику вміщено розгляд особливостей сучасного українського 

правопису та надається простий інструментарій для його опанування. 

У видання включено диференційовані завдання різних рівнів - від 

простого до складного: для запам'ятовування, розуміння, застосування, 

аналізу, оцінювання і творення. 
 
 

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99686 

Дата реєстрації авторського права 

 
14.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Барабаш Ольга Дмитрівна, Глинянюк Наталія Василівна, Назарук 

Наталія Володимирівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір навчального характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Навчально-методичний посібник "Нова українська школа: теорія і 

практика формування емоційного інтелекту в учнів початкової школи 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Навчально-методичний посібник створений та призначений для 

пояснення теоретичних і практичних питань з посилення виховного 

потенціалу, що створюється за умови формування ціннісних орієнтацій 

в учнів початкової школи; вивчення питання теорії і практики 

формування в дітей емоційного інтелекту. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

99687 

Дата реєстрації авторського права 
 

14.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Мендела Ірина Ярославівна, Румянцева Ірина 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) 

 

 

Навчально-методичний посібник "Статистика в готельно-ресторанній 

справі" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У навчально-методичному посібнику розглядаються питання викорис-

тання статистичної інформації щодо цін, кількості туристів, вартості 

готельних та ресторанних послуг, послуг з розміщення, бронювання, 

харчування тощо. Навчально-методичний посібник містить вступ, сім 

розділів, список літератури. 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

99688 

Дата реєстрації авторського права 
 

14.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Мендела Ірина Ярославівна, Новосьолов Олександр Васильович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Навчально-методичний посібник "Бізнес-планування підприємств 

курортного господарства" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Мендела І. Я. Бізнес-планування підприємств 

курортного господарства : навчально-методичний посібник / І. Я. Мен-

дела, О. В. Новосьолов. - Івано-Франківськ : Фоліант, 2018. - 140 с.  
Анотація  

У посібнику розглянуто загальні характеристики бізнес-плану; його 

сутність, роль у ринковій системі господарювання, підготовчу стадію 

розробки, структурну побудову, логіку складання та оформлення. 

Посібник містить вступ, приклад розробки бізнес-плану для санаторно-

курортного закладу, тести. 
 

 
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

99689 

Дата реєстрації авторського права 
 

14.09.2020 

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

 

Мендела Ірина Ярославівна 
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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) 

 

 

Навчально-методичний посібник "Бізнес-планування в готельно-

ресторанному господарстві" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Мендела І. Я. Бізнес-планування в готельно-

ресторанному господарстві : навчально-методичний посібник / І. Я. Мен-

дела. - Івано-Франківськ : Фоліант, 2017. - 116 с. 
Анотація  

У посібнику розглянуто загальні питання, на які необхідно відповісти в 

процесі розробки бізнес-плану. Навчально-методичний посібник містить 

лекційний матеріал з питаннями для самоконтролю, деталізований 

план для розробки бізнес-плану, список літератури. Книга адресована 

студентам. 
 

 

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99690 

Дата реєстрації авторського права 

 
14.09.2020 

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

 

 

Мендела Ірина Ярославівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Навчально-методичний посібник "Стратегічний маркетинг" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Мендела І. Я. Стратегічний маркетинг : навчально-

методичний посібник. Івано-Франківськ : Фоліант, 2018. - 112 с. 
Анотація  

У посібнику розглянуто процеси стратегічної маркетингової діяльності 

підприємств сфери курортної справи тощо. Посібник містить лекційний 

матеріал з питаннями для самоконтролю, перелік питань для самос-

тійної роботи для студентів денної та заочної форм навчання, список 

рекомендованої літератури. 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99691 

Дата реєстрації авторського права 

 
14.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Мендела Ірина Ярославівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

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

 

 

Навчально-методичний посібник "Управління проектами в ГРС" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Мендела І. Я. Управління проектами в ГРС : 

навчально-методичний посібник / І. Я. Мендела. - Івано-Франківськ : 

Вид-во "Фоліант", 2015. - 216 с. 
Анотація  

У посібнику розглянуто процеси управління проектами, загальні 

підходи до планування і контролю  проектів та управління ризиками в 

проектах тощо. Посібник містить лекційний матеріал з питаннями для 

самоконтролю, задачі та приклади їх розв'язку, тестові завдання, 

програмові вимоги. 
 
 
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

99692 

Дата реєстрації авторського права 
 

14.09.2020 

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

 

Скрипниченко Олександр Сергійович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Музичний твір з текстом, складений твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Музичний альбом "WE ARE WHO WE ARE" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Пісні про любов та пошук вищого натхнення. Альбом створювався 

протягом трьох років та був записаний у Києві. 
 

 
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

99693 

Дата реєстрації авторського права 
 

14.09.2020 

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

 

Садівничий Костянтин Іванович, Лученко Роман Олексійович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Пісня "Любовница" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Пісня про кохання, про стосунки чоловіка і жінки, про те, що потрібно 

йти до своєї мрії і не здаватися. Своєю творчістю автори стверджують, 

що все обов'язково буде так, як хоче людина. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

99694 

Дата реєстрації авторського права 
 

14.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Жук Ігор Олегович 

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 "Набір дизайнерських предметів 

для дитячого розвитку "Архітойз" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99695 

Дата реєстрації авторського права 

 
15.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Цапко Юрій Леонідович, Десятник Каріна Олександрівна, Огородня 

Альбіна Ігорівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Національний науковий центр "Інститут ґрунтознавства та агрохімії 

ім. О. Н. Соколовського" 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Монографія "Збалансоване використання та меліорація кислих 

ґрунтів" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Цапко Ю. Л. Збалансоване використання та меліорація 

кислих ґрунтів : монографія / Ю. Л. Цапко, К. О. Десятник, А. І. Ого-

родня. - Х. : ФОП Бровін О. В., 2018. - 252 с. 
Анотація  

Висвітлено шляхи збалансованого використання та меліорації кислих 

ґрунтів, які базуються на підвищенні їх продуктивності, ресурсозбе-

реженні та екологічній безпеці. Розглянуті сучасний агроекологічний 

стан кислих ґрунтів та проблеми їх меліорації. 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99696 

Дата реєстрації авторського права 

 
15.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Запорожець Анастасія Костянтинівна 

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) 

 

 

Літературно-письмовий твір наукового характеру "РОЗРОБКА 

МОБІЛЬНОГО ДОДАТКУ "BULL" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Мета даного проекту - створення мобільного додатка, що являє собою 

соціальну мережу для комунікації між об'єктами (жертвами) булінгу та 

надання їм консультативної (психологічної, спеціальної, юридичної) 

допомоги. 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

99697 

Дата реєстрації авторського права 
 

15.09.2020 

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

 

Мануілов Ярослав Сергійович, Грищенко Сергій Миколайович, 

Кармазін Максим Олександрович 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

Український науково-дослідний інститут спеціальної техніки та 

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

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Комп'ютерна програма "Програмний комплекс "Мерлон" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

99698 

Дата реєстрації авторського права 
 

15.09.2020 

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

 

Трегуб Олег Якович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

Український науково-дослідний інститут спеціальної техніки та судових 

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

 

Креслення 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Креслення виробу "Алай-2" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

99699 

Дата реєстрації авторського права 
 

15.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Кириленко Сергій Федорович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

Український науково-дослідний інститут спеціальної техніки та судових 

експертиз Служби безпеки України 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Креслення 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Креслення виробу "Караван ДК-1" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

99700 

Дата реєстрації авторського права 
 

15.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Шаповалов Валентин Валерійович, Шаповалова Вікторія Олексіївна, 

Шаповалов Валерій Володимирович, Бутко Любов Анатоліївна, Бутко 

Аліна Юріївна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 
 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 
 

 

Навчальний посібник "Медичне та фармацевтичне право" (3 видання) 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Медичне та фармацевтичне право : навч. посіб. для 

студентів денної та заочної форми навчання. Серія "Медичне та 

фармацевтичне право". За заг. ред. Шаповалової В. О. та Бутко Л. А.  

3-є вид. зі змінами та доповненнями. Х. - К. : ХМАПО, 2020. 128 с. 
Анотація  

Навчально-методичне і наукове видання, у якому висвітлено питання з 

медичного та фармацевтичного права за напрямами: медичне і фарма-

цевтичне законодавство, судова фармація, доказова фармація, юридична 

опіка в системі правовідносин "лікар-пацієнт-провізор-адвокат". 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

99701 

Дата реєстрації авторського права 
 

15.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Кухар Василь Михайлович 

Повне ім'я або повне офіційне 

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

 

 

Літературний письмовий твір, створений для кіно 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Кіносценарій "Мати Тереза" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Нечиста на руку керівниця благодійного фонду Тереза, дізнавшись, що 

її дочка важкохвора і потребує дуже дорогої терапії, вирішує привласнити 

кошти, зібрані на лікування іншої хворої дитини. 
 
 

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99702 

Дата реєстрації авторського права 

 
15.09.2020 

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

 

 

Варенья Наталія Михайлівна, Авраменко Сергій Іванович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Стаття "Віртуальна реальність як новий світовий чинник для аналізу 

рівня терористичної загрози" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 
 

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99703 

Дата реєстрації авторського права 

 
15.09.2020 

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

 

 

Корогод Наталія Петрівна, Новородовська Тетяна Сергіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір навчального характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір навчального характеру "Методичні 

вказівки до вивчення дисципліни "Моделювання процесів комерціа-

лізації інтелектуальної власності" для студентів спеціальності 073 - 

менеджмент (магістерський рівень вищої освіти) (ОПП - 

інтелектуальна власність)" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Викладені робоча програма, методичні вказівки та індивідуальні 

завдання до вивчення дисципліни "Моделювання процесів 
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комерціалізації інтелектуальної власності", наведено перелік 

рекомендованої літератури. 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

99704 

Дата реєстрації авторського права 
 

15.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Васильєва Тетяна Анатоліївна, Кузьменко Ольга Віталіївна, Бойко 

Антон Олександрович, Боженко Вікторія 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 "Оцінка впливу системних ризиків на стан 

економічного та соціального розвитку країни" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Кількісне оцінювання ступеня впливу системних ризиків на динаміку 

макроекономічних показників та індикаторів соціального розвитку 

країни шляхом побудови векторної авторегресійної моделі (VAR). 
 

 

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99705 

Дата реєстрації авторського права 

 
15.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Школа Вікторія Юріївна, Яновська Ганна Олександрівна, Вакал 

Сергій Васильович, Артюхов Артем Євгенович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Сумський державний університет 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір "Науково-методичний підхід до оцінки продовольчої 

безпеки держави" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Запропоновано напрямки реформування теплоенергетичної системи в 

Україні на засадах впровадження нової технічної політики та політики 

ціноутворення на послуги тепло- та енергопостачання у ЖКГ. 
 
 

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

99706 

Дата реєстрації авторського права 

 
15.09.2020 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Шкарупа Олена Василівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

Сумський державний університет 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Науковий твір "Алгоритм оцінки мультиплексивних ефектів ланцюгової 

реакції масштабування екоінновацій в системі "підприємство-регіон-

держава" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Розроблено алгоритм оцінювання ймовірності залежності ефективності 

трансферу екоінновацій від ресурсної підтримки держави та якості 

"зеленого" зростання економіки, для вимірювання якої розроблено 

інтегральний індикатор на основі методу Харрінгтона та пробіт-

моделювання. 
 
 

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99707 

Дата реєстрації авторського права 

 
15.09.2020 

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

 

 

Шаповал Галина Миколаївна, Момот Тетяна Валеріївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Стаття "Вартісно-орієнтоване управління дебіторською 

заборгованістю підприємства" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Розглянуто основні підходи до управління дебіторською заборгова-

ністю та запропоновано застосування вартісно-орієнтованого підходу 

до управління, який включає чотири основні етапи: визначення 

можливостей кредитування, визначення умов кредитування, контроль 

за станом дебіторської заборгованості. 
 

 

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99708 

Дата реєстрації авторського права 

 
15.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Боженко Вікторія Володимирівна, Кузьменко Ольга Віталіївна, Бойко 

Антон Олександрович 
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 "Оцінювання впливу зовнішніх факторів на концентрацію 

системного ризику в країні" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Кількісне оцінювання впливу зовнішніх факторів (геополітичних 

ризиків, кон'юнктури на світових фінансових та товарних ринках) на 

концентрацію системного ризику в країні на основі використання 

інтелектуального аналізу даних. 
 

 
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

99709 

Дата реєстрації авторського права 
 

15.09.2020 

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

 

Бібік Наталія Валеріївна, Шаповал Галина Миколаївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Стаття "Аналіз міжнародного досвіду розвитку територіальних громад 

та визначення напрямків його впровадження в Україні" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Вивчено досвід Європейських країн стосовно розвитку об'єднаних 

територіальних громад, визначено основні напрямки вдосконалення 

даного процесу в Україні з урахуванням міжнародного досвіду. 
 

 
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

99710 

Дата реєстрації авторського права 
 

15.09.2020 

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

 

Гладій Катерина Вікторівна 

Повне ім'я 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 "Океан" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99711 

Дата реєстрації авторського права 

 
15.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Гладій Катерина Вікторівна 

Повне ім'я 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 "Гра" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99712 

Дата реєстрації авторського права 

 
15.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Гладій Катерина Вікторівна 

Повне ім'я 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 "Помста" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 
 

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99713 

Дата реєстрації авторського права 

 
15.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Гладій Катерина Вікторівна 

Повне ім'я 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 "Situation" 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

99714 

Дата реєстрації авторського права 

 
15.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Гладій Катерина Вікторівна 

Повне ім'я 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 пішов, я залишилась" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

99715 

Дата реєстрації авторського права 
 

15.09.2020 

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

 

Йогі Іша (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 "Екзистенція" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Музичний твір з текстом "Екзистенція" входить до програми "Музика 

по той бік вулиці" музичного проекту "Шакті Оркестра". Твір є 

цілісним і довершеним. В ньому використані такі інструменти: голос, 

гітара, скрипка 1, скрипка 2, віолончель, контрабас, бубен, тамбурін, 

шейкер, клаве. 
 

 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

99716 

Дата реєстрації авторського права 
 

15.09.2020 

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

 

Йогі Іша (псевдонім) 
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Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Музичний твір з текстом "Можливість" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Музичний твір з текстом "Можливість" входить до програми "Музика 

по той бік вулиці" музичного проекту "Шакті Оркестра". Твір є 

цілісним і довершеним. В ньому використані такі інструменти: голос, 

гітара, скрипка 1, скрипка 2, віолончель, контрабас, бубен, тамбурін, 

шейкер. 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

99717 

Дата реєстрації авторського права 

 
15.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Йогі Іша (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 "Світ на двох" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Музичний твір з текстом "Світ на двох" входить до програми "Музика 

по той бік вулиці" музичного проекту "Шакті Оркестра". Твір є 

цілісним і довершеним. В ньому використані такі інструменти: голос, 

гітара, скрипка 1, скрипка 2, віолончель, контрабас, бубен, тамбурін, 

шейкер, трикутник. 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

99718 

Дата реєстрації авторського права 

 
15.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Губський Ярослав Миколайович, Гуманюк Сергій Сергійович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Сценарій телевізйіного шоу "Я знаю, как нужно" 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

"Я знаю, как нужно" - телевізійне шоу розважального характеру, що 

основане на змаганні між артистами та експертами (режисерами-

постановками) у створенні найкращого виступу на сцені.  
 

 

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99719 

Дата реєстрації авторського права 

 
15.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Чумарна Марія Іванівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

 "Антологія. Козацтво й лицарство в шкільному курсі літератури" 

посібник серії "Шкільна бібліотека" для 7 класу закладів загальної 

середньої освіти 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Від героїв билинного епосу, крізь час від середньовічних змагань за 

незалежність і людську гідність - до лицарської історії козаччини та 

романтичної доби в народному епосі й літературі: таку мандрівку 

літературними стежками героїчної минувшини пропонує читачам 

автор-упорядник. 
 

 

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99720 

Дата реєстрації авторського права 

 
15.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Коваль Наталія Євгенівна, Рижаков Дмитро Веніамінович, Кирнос 

Дмитро Віталійович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Музичний твір з текстом "ВІДЧУВАЙ" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  
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Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99721 

Дата реєстрації авторського права 

 
15.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Стецков Максим Сергійович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір, створений для кіно 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Сценарій короткометражного фільму "Перерождение" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Переродившись в тіло дворічної дитини, бандит намагається помс-

титися своєму батьку, який вбив героя в минулому житті. 
 

 

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99722 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Байгузіна Ірина Чулпанівна 

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 "Метод сучасної 

психотерапії - "Інтегративний аналіз" ("Інтегративний аналіз") 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Інтегративний аналіз є методом сучасної психотерапії з унікальною 

парадигмою, що створена шляхом побудови складної мережі міждис-

циплінарних та міжпарадигмальних зв'язків її складових.  
 

 

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99723 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.09.2020 

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 
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Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір публіцистичного характеру "Положення 

проведення змагань футбольного турніру "Кубок Бессарабії. Півдня 

Одеської області" ("Футбольний турнір "Кубок Бессарабії. Півдня 

Одеської області") 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Положення проведення змагань футбольного турніру "Кубок Бессарабії. 

Півдня Одеської області" було розроблено відповідно до потреб збере-

ження великого футболу на селі та реалій розвитку великого футболу в 

селах Півдня Одеської області. 
 
 

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99724 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Лесик Катерина Валентинівна 

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 для ігрового короткометражного фільму "Ботіночки" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99725 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Школа Вікторія Юріївна, Домашенко Марина Дмитрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Сумський державний університет 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір "Методологія управління конкурентоспроможністю 

підприємства на зовнішньому ринку" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Запропоновано системний підхід до оцінки конкурентоспроможності 

підприємства на зовнішньому ринку. Удосконалено методичний підхід 
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до оцінки ефективності маркетингової системи підприємства, що 

ґрунтується на багатофакторній моделі флуктуацій прибутковості 

комерційної діяльності підприємства. 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

99726 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Самусевич Ярина Валентинівна, Височина Аліна 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 "Оцінювання потенціалу мультиплексивного впливу 

структури екологічних податків на національну безпеку" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Запропоновано підхід до оцінювання впливу структури екологічних 

податків на параметри екологічної, енергетичної та економічної 

безпеки. В роботі визначено, що найбільший регуляторний потенціал 

для одночасного забезпечення досліджуваних компонентів національ-

ної безпеки мають  енергетичні податки. 
 

 

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99727 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Коп'як Неля 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 "МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРИГОРОДНЫХ АВТОБУСНЫХ 

СООБЩЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМ МАССОВОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Викладено підхід до визначення основних параметрів функціонування 

приміських автобусних перевезень з мегаполісом як системи масового 

обслуговування з чергою. Результати складають методологічну базу, 

що забезпечує вирішення завдань вдосконалення організації пасажир-

ських перевезень. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

99728 

Дата реєстрації авторського права 
 

16.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Лебідь Ірина Георгіївна, Кравченя Ірина Миколаївна, Лужанська 

Наталія Олександрівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір "Technique of optimizing the traffic lights cycle of adjustable 

crossroads using simulation modeling" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Запропоновано підхід до імітаційного моделювання в GPSS World 

перехресть і оптимізації циклів світлофорного регулювання. Розроб-

лена методика надає можливість визначити оптимальні значення 

тривалості циклу і фаз при різних інтенсивностях руху транспортних 

засобів. 
 
 

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

99729 

Дата реєстрації авторського права 
 

16.09.2020 

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

 

Розкішна Юлія Олександрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Роман "Дорогая мама" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

99730 

Дата реєстрації авторського права 
 

16.09.2020 

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

 

Чіков Ілля Анатолійович, Юрчук Наталія Петрівна, Коляденко 

Світлана Василівна 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

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

 

 

Комп'ютерна програма "Комплексна оцінка конкурентоспроможності 

підприємства "ASCO" ("ASCO") 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Комп'ютерна програма "Комплексна оцінка конкурентоспроможності 

підприємства "ASCO" - це повнофункціональна автоматизована 

аналітична система для оцінки конкурентоспроможності підприємства. 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

99731 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Марущак  Сергій Миколайович, Щокіна Юлія Сергіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Музичний твір без тексту, складений твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Альбом мелодій "Альбом мелодій № 2/1/1 до творів, згідно сценарію 

"Сценарій мюзиклу (рок-опери, спортивних змагань, балету, вистави, 

театралізованого видовища (шоу), художнього фільму, документально-

го фільму, наукового фільму, анімаційного фільму, комп'ютерної 

програми, настільної гри) "А ла гер ком а ла гер ("на війні, як на війні")". 

Вулкан історії: народи Європи та Золота Орда". Науково-практичні 

рекомендації" (Версія UA-1.0)" ("Альбом мелодій № 2/1/1 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 № 2/1/1 до творів, згідно зі сценарієм "Сценарій 

мюзиклу (рок-опери) "А ла гер ком а ла гер ("на війні, як на війні")". 

Вулкан історії: народи Європи та Золота Орда" виконується як 

самостійно, так і в симбіозі із віршованими текстами. 
 
 
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

99732 

Дата реєстрації авторського права 
 

16.09.2020 

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

 

Водка Вікторія Славамирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

Громадська організація "ТИНК ТЕНК ЮКРЕЙН" 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Опис проекту "Міжнародний кінофестиваль "Kharkiv MeetDocs" 

("Kharkiv MeetDocs") 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Міжнародний кінофестиваль документальних та художніх фільмів, що 

фокусується на культурі, проблемах і повсякденному житті східних 

областей нашої країни, а також конференції, воркшопи, майстер-класи 

та круглі столи за участі провідних кінематографістів України та Європи. 
 

 
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99733 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.09.2020 

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

 

 

Мащенко Марина Анатоліївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Науковий твір "Визначення ефективності державно-приватного парт-

нерства у сфері забезпечення інвайронментальної безпеки промислових 

підприємств" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Запропоновано методичний підхід до визначення ефективності державно-

приватного партнерства у сфері забезпечення інвайронментальної 

безпеки промислових підприємств залізничного транспорту.  
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

99734 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Гараздій Андрій Євгенович 

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 "Доросла звичка" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Вірш написаний через 3 роки після останньої викуреної сигарети. 

Присвячений усім курцям та спрямований на формування в молодого 

покоління погляду зі сторони на свої потуги виділитися за рахунок 

дорослих шкідливих звичок та розуміння справжньої ціни першої 

викуреної сигарети. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

99735 

Дата реєстрації авторського права 
 

16.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Светлана Стишова (псевдонім) 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір (поезія), складений твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Збірка віршів "Вечірнє сонце" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

99736 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.09.2020 

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 

"Касовий апарат"/Toy "Model for self-assembly without glue UGEARS 

"Cash Register" ("Модель "Касовий апарат"/Model "Cash Register") 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Твір є іграшкою у вигляді механічної об'ємної (3D) моделі для самос-

тійного складання без клею UGEARS "Модель "Касовий апарат"/Toy 

"Model "Cash Register". Іграшка виконана в різних ракурсах. Деталіза-

ція моделі виконана у вигляді креслень. Твір є іграшковою моделлю 

касового апарата. 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

99737 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Петроє Ольга Михайлівна, Федулова Любов Іванівна, Антонова Ольга 

Валеріївна, Воронько Людмила Олександрівна, Гераськов Сергій 

Вадимович, Гончарук Наталія Трохимівна, Гусєв Вячеслав 

Олександрович, Загороднюк Сергій Васильович, Кальниш Юрій 

Григорович, Клименко Наталія Григорівна, Криворучко Ірина 

Василівна, Липовська Наталія Анатоліївна, Мельник Тетяна 
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Олександрівна, Муравицька Ганна Василівна, Пізнюк Леся 

Володимирівна, Прудиус Леся Василівна, Серьогін Сергій Михайлович, 

Соловйов Сергій Григорович, Сурай Інна Геннадіівна, Ушакова 

Оксана Іванівна, Хаджирадєва Світлана Костянтинівна, Шмаглій 

Олена Борисівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Монографія "Модернізація галузі науки державного управління в 

умовах суспільних реформ в Україні" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Досліджено передумови зародження та детермінанти розвитку галузі 

науки "Державне управління" і визначено її вплив на систему 

державного управління, місцевого самоврядування, публічної служби 

та управління суспільними реформами. 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99738 

Дата реєстрації авторського права 

 
16.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Любченко Сергій Євгенович, Оситняжський Микола Васильович, 

Войновський Володимир В'ячеславович, Кравчук Володимир Іванович, 

Філатова Лідія Іванівна, Цема Тамара Вікторівна, Афанасьєва 

Світлана Євтихіївна, Войновська Анна Сергіївна, Погоріла Валентина 

Василівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Державна наукова установа "Український науково-дослідний інститут 

прогнозування та випробування техніки і технологій для сільськогос-

подарського виробництва імені Леоніда Погорілого" 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру "Дослідження 

європейських норм та національних особливостей функціонування 

системи регулярного технічного моніторингу обладнання, що викорис-

товується для засобів застосування пестицидів (відповідно до 

Директиви 2009/128 ЄС від 21 жовтня 2009 року)" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Проведено аналіз вітчизняного законодавства і національних планів 

дій країн-членів ЄС стосовно регулярного моніторингу технічного 

стану обладнання для застосування пестицидів. За його результатами 

розроблено проект національного плану дій стосовно моніторингу тех. 

стану обприскувачів в Україні. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

99739 

Дата реєстрації авторського права 
 

16.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Мацапура Людмила Костянтинівна 

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 твір практичного характеру "Методика выявления и 

оценки поведенческих признаков пассажиров" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Поведінковий аналіз, направлений на виявлення ознак пасажирів, які 

мають намір здійснити протиправні дії на борту повітряного судна, в 

будівлі аеропорту, інших об'єктах інфраструктури та транспортних 

вузлах. 
 

 
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

99740 

Дата реєстрації авторського права 
 

16.09.2020 

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

 

Кметюк Андрій Володимирович, Козачок Олег Сергійович, Тимчук 

Артем Дмитрович 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Т18" 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Комп'ютерна програма "Система дистанційного обслуговування 

клієнтів "GlobusPlus" ("GlobusPlus") 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Система для обслуговування клієнтів - фізичних осіб банку. Надає 

доступ до перегляду відкритих рахунків, депозитів, кредитів; відкритих 

депозитів; оформлення розстрочки; здійснення переказів у національ-

ній валюті тощо. 
 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

99741 

Дата реєстрації авторського права 
 

16.09.2020 

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

 

Кметюк Андрій Володимирович, Козачок Олег Сергійович, Тимчук 

Артем Дмитрович 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Т18" 
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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 "Система Інтернет та мобільного дистанційного 

обслуговування клієнтів "B.One" ("B.One") 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Програмний комплекс призначений для вирішення задач дистанційного 

обслуговування клієнтів банку. Доступ до системи клієнт може отримати 

шляхом переходу на визначену web-сторінку або використовуючи 

відповідний додаток, що розміщений в репозиторіях (Google Play, 

AppStore). 
 
 

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

99742 

Дата реєстрації авторського права 
 

16.09.2020 

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

 

Петровський Олександр Георгійович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія 

"Енергоефективність та Консалтинг" 
Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Креслення, що стосується архітектури, літературний письмовий твір, 

складений твір 
Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Архітектурний проект "Капітальний ремонт Комунального закладу 

охорони здоров'я "Обласна лікарня інтенсивного лікування м. Маріу-

поль" по вулиці Троїцькій, 46, в м. Маріуполь Донецької області" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Згідно з завданнями на проектування закладу охорони здоров'я до 

твору архітектури входять: лікувальний та адміністративний корпуси, 

поєднані двоповерховими наземними переходами; будівлі поліклініки 

та харчоблока; технічні, допоміжні та господарські будівлі і споруди. 
 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

99743 

Дата реєстрації авторського права 
 

17.09.2020 

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

 

Авімов Ярослав Анатолійович, Брусенська Галина Іванівна, Єштокін 

Василь Іванович, Заярченко Олександр Олександрович, Кеосак Ігор 

Петрович, Костін Олег Юрійович, Кунділовська Тетяна Анатоліївна, 

Луценко Ірина Сергіївна, Мотигін Дмитро Венедиктович, Хомутенко 

Алла Віталіївна, Хомутенко Віра Петрівна, Шушман Сергій 

Анатолійович 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 
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Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Монографія "Теорія та практика проведення судових експертиз за 

напрямком інженерних, економічних, товарознавчих видів досліджень 

та оціночної діяльності" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У монографії розглянуті питання теоретичного та прикладного 

характеру судової експертизи. Особливу увагу приділено визначенню 

теоретичних і правових засад призначення та проведення судової 

експертизи, розглянуто науково-методичні підходи до проведення 

судово-економічних товарознавчих експертиз. 
 

 

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99744 

Дата реєстрації авторського права 

 
17.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Зелінка Валентина Степанівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Музичний твір без тексту, похідний твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Адаптація для дитячого хору та симфонічного оркестру "Полька "Der 

Wuns zu singen" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Створена адаптація та музичне аранжування до твору під назвою 

"Sängerlust-Polka" ор. 328 Й. Штрауса (сина). Твір носить веселий 

танцювальний характер, який підкреслено відповідними засобами 

музичної виразності. Дане аранжування адаптоване для симфонічного 

оркестру та дитячого хору (двоголосого). 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99745 

Дата реєстрації авторського права 

 
17.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Гіга Степан Петрович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Музичний твір без тексту 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Музичний твір без тексту "Яворина" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
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Анотація  

Твір присвячений пам'яті славетного співака України Назарія 

Яремчука, який створений Народним артистом України С. Гігою. 
 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

99746 

Дата реєстрації авторського права 
 

17.09.2020 

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

 

Вігула Валентина Іванівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Похідний твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Аранжування музичного твору "Танок над Ужем" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Твір є жанровою замальовкою картини масових загальних гулянь. Не 

зважаючи на мінорну тональність, твір має веселий та життєрадісний 

характер. Запропоноване аранжування може бути використане фольк-

лорним ансамблем народних інструментів у навчальній та концертній 

практиці. 
 

 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

99747 

Дата реєстрації авторського права 
 

17.09.2020 

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

 

Крічкер Ольга Юхимівна, Спіркіна Оксана Олексіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Науковий твір "Практикум з англійської мови для міжнародного 

тестування" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Навчальний посібник з англійської мови для міжнародного тестування 

призначений для здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчан-

ня, що навчаються за другим (магістерським) рівнем. Посібник складає-

ться з тем "TOEFL" та "IELTS", кожна з яких містить чотири підтеми. 
 

 
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99748 

Дата реєстрації авторського права 

 
17.09.2020 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Петрушенко Юрій Миколайович, Воронцова Анна Сергіївна, 

Пономаренко Оксана Сергіївна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

Сумський державний університет 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 
 

 

Науковий твір "Оцінка фінансової спроможності об'єднаних терито-

ріальних громад на основі таксонометричного методу дослідження" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Запропоновано розробку методології оцінювання фінансової спромож-

ності об'єднаних територіальних громад України, що базується на 

таксонометричному методі на базі статистичних даних по власних 

доходах та капітальних видатках та дотаційності бюджетів об'єднаних 

територіальних громад України. 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

99749 

Дата реєстрації авторського права 

 
17.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Петрушенко Юрій Миколайович, Воронцова Анна Сергіївна, 

Пономаренко Оксана Сергіївна 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

Сумський державний університет 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Науковий твір "Цілі сталого розвитку як інструмент стратегічного 

планування в громадах: бібліометричний аналіз" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

В роботі проведено бібліометричний аналіз наукових праць із мережі 

Web of Science та Scopus, що стосуються теми сталого розвитку в 

місцевих громадах як елементах стратегічного планування, що здійснено 

за допомогою інструментів VOSviewer, Scopus та Web of Science. 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

99750 

Дата реєстрації авторського права 
 

17.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Шкарупа Олена Василівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

Сумський державний університет 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 
 

 

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

 

 

Науковий твір "Методика визначення рівня ефективності трансферу 

екологічних інновацій в системі національної економіки" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Розроблено детермінантну модель, яка передбачає побудову системи 

функціональних залежностей, що в сукупності дозволяють збалансо-

вано зіставити якісні та кількісні характеристики ефективності 

релевантних каналів просування екоінновацій, оцінені за допомогою 

інструментарію нечіткої логіки. 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99751 

Дата реєстрації авторського права 

 
17.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Шкарупа Олена Василівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Сумський державний університет 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір "Науково-методичний підхід до оцінювання рівня 

релевантності каналів багатоканального міжсекторального та 

мультирівневого трансферу екоінновацій" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Розроблено підхід до визначення рівня релевантності каналів трансферу 

інновацій залежно від середньозваженого розміру і тренду відхилення 

розривів прогнозних значень індексу інноваційного розвитку України 

та Європейського Союзу (на основі GAP-аналізу, методу Хольта, 

тригонометричного аналізу). 
 

 

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99752 

Дата реєстрації авторського права 

 
17.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Скоробогатова Наталя Євгенівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір навчального характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Підручник "Accounting in foreign countries" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
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Анотація  

Підручник містить основні положення щодо організації бухгалтерсь-

кого обліку, підготовки та аналізу фінансової звітності в зарубіжних 

країнах. Наведено методологію обліку елементів активів, капіталу та 

зобов'язань відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності. 
 
 

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

99753 

Дата реєстрації авторського права 

 
17.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Жук Олександр Володимирович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Твір образотворчого мистецтва "Повітряна червона кулька" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Оригінальний авторський твір: повітряна червона кулька на чорному 

тлі. 
 

 
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99754 

Дата реєстрації авторського права 

 
17.09.2020 

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

 

 

Бондаренко Лідія Ігорівна, Лазебна Ольга Миколаївна, Волошина 

Наталія Олексіївна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір науково-практичного характеру "Концеп-

ція застосування мобільних додатків у фаховій підготовці студентів" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

У статті описано напрями використання програм, що присвячені 

модернізації освіти в умовах пандемії коронавірусу, які створені із 

мобільних додатків, що не вимагають глибоких знань у програмуванні. 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

99755 

Дата реєстрації авторського права 
 

17.09.2020 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Шарий Петро (псевдонім) 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Книга "ВНУТРИ МЕНЯ И ВНЕ МЕНЯ ДВА МИРА" ("ДВА МИРА") 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Книга присвячена внутрішньому світу людини, головній його складовій - 

душі. З'явилася з метою ознайомити небайдужих до своєї душі людей з 

нетрадиційним поглядом на їх внутрішній світ і на процеси, що в ньому 

відбуваються, які вислизають від уваги багатьох, але суттєво 

впливають життя. 
 
 

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99756 

Дата реєстрації авторського права 

 
17.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Кутняк Світлана Петрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір, складений твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Збірка оповідань "Театр жизни" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

До твору увійшли 40 розповідей. 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99757 

Дата реєстрації авторського права 

 
17.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Жабєєв Володимир Павлович, Жабєєв Георгій Володимирович, Жабєєв 

Павло Володимирович, Жабєєва Ірина Анатоліївна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Науковий твір "Створення умов для пришвидшеного розкриття 

складових інтелекту та розвитку функціональних компетенцій 
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тих/тими, кого навчають і виховують, за результатами їх продуктивної 

праці - участі у навчально-комерційних проектах. Перший етап: орієн-

тація на опорні школи і міжшкільні ресурсні центри. Українська версія" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У соціумі немає більш щирих ідеалістів-максималістів, ніж покоління 

"6-18", суб'єкти якого бажають якомога швидше подорослішати. Але 

нормативна/директивна педагогіка спільно з оточуючими її реаліями 

успішно їх розчаровує, остаточно добиваючи в 5-7 класах. Мета проекту: 

спроба вирішення цієї проблеми. 
 
 

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99758 

Дата реєстрації авторського права 

 
17.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Максим'юк Анатолій Миколайович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір, створений для кіно 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Кіносценарій "В обіймах Мельпомени" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Актор провінційного театру везе свого учня на проби у столичний 

театр. Їх подорож сповнена різних пригод. 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99759 

Дата реєстрації авторського права 

 
17.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Будяк Оксана Аркадіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Книга "Как купить квартиру или сам себе риелтор" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Покрокова інструкція з вибору та придбання нерухомості. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

99760 

Дата реєстрації авторського права 
 

17.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Алімов Сергій Анатолійович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір, створений для кіно 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Сценарій повнометражного ігрового фільму "Самородки" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Бажаючи розбагатіти, двоє друзів-простаків їдуть в Житомирську 

область копати бурштин і потрапляють у збройне протистояння різних 

бандитських угрупувань. 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

99761 

Дата реєстрації авторського права 
 

17.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Сергеєв-Горчинський Олексій Олександрович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий письмовий твір "Введення в системи баз даних. 

Комп'ютерний практикум" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Реляційні системи баз даних, документні системи баз даних, системи 

баз даних "ключ/значення", стовпцеві системи баз даних, графові 

системи баз даних, опис систем баз даних, завдання, для вирішення 

яких рекомендовано застосовувати, підсумки, теоретичні та практичні 

завдання, питання для закріплення. 
 

 

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99762 

Дата реєстрації авторського права 

 
17.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Куценко Борис Олексійович 

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 "Національна ідея України" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

99763 

Дата реєстрації авторського права 
 

17.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Попова Марія Миколаївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір (дитяча література) 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Казка "Карлсляндия" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Це фантастична казка про перемогу добра над злом, про космічні 

подорожі, неймовірні казкові місця, реальні планети і фантастичних 

мешканців цих планет, про новорічне диво, про те, що сім'я стоїть на 

першому місці, що потрібно берегти один одного і поважати почуття 

близьких людей.  
 

 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

99764 

Дата реєстрації авторського права 
 

17.09.2020 

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

 

Алєєв Анатолій Максимович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Ілюстрація, креслення, літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Опис з кресленнями та ілюстраціями "Ескізи деталей для створення 

магнітних передач" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

В альбомі представлені варіанти та складові частини магнітних 

передач та їх опис. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

99765 

Дата реєстрації авторського права 
 

18.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Нагорна Антоніна Максимівна, Соколова Марина Петрівна, Кононова 

Ірина Георгіївна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Державна установа "Інститут медицини праці ім. Ю. І. Кундієва 

НАМН України" 
Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Літературний твір наукового характеру "Інформаційний лист (бюлетень) 

про стан захворюваності на професійний туберкульоз серед працюючого 

населення України за 2013-2019 роки" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Проведено розрахунки показників захворюваності на професійний 

туберкульоз серед працюючих в різних галузях виробництва. Визначено 

шляхи профілактики ризиків захворювання на професійний туберкульоз 

в добувній промисловості та медицині. 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

99766 

Дата реєстрації авторського права 
 

18.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Alyona Fedorova, AF (псевдонім), Vitalii Grin, Grin (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 "Встретив, не отпущу" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 

 
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

99767 

Дата реєстрації авторського права 
 

18.09.2020 

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

 

Alyona Fedorova, AF (псевдонім), Vitalii Grin, Grin (псевдонім) 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Музичний твір з текстом 
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Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Музичний твір з текстом "Июльский дождь" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

99768 

Дата реєстрації авторського права 
 

18.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Alyona Fedorova, AF (псевдонім), Vitalii Grin, Grin (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 "Сестрëнка-Алëнка" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 
 

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99769 

Дата реєстрації авторського права 

 
18.09.2020 

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

 

 

Alyona Fedorova, AF (псевдонім), Vitalii Grin, Grin (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 "ВРЕМЕНИ - НЕТ" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99770 

Дата реєстрації авторського права 

 
18.09.2020 

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

 

 

Alyona Fedorova, AF (псевдонім), Vitalii Grin, Grin (псевдонім) 
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Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Музичний твір з текстом "Маскарад" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99771 

Дата реєстрації авторського права 

 
18.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Alyona Fedorova, AF (псевдонім), Vitalii Grin, Grin (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 "Мир любви" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99772 

Дата реєстрації авторського права 

 
18.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Alyona Fedorova, AF (псевдонім), Vitalii Grin, Grin (псевдонім) 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Музичний твір з текстом "Ты со мной" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

99773 

Дата реєстрації авторського права 
 

18.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Alyona Fedorova, AF (псевдонім), Vitalii Grin, Grin (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 "Родственная душа" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

99774 

Дата реєстрації авторського права 

 
18.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Леся Верба (псевдонім) 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

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

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Музичний альбом "Золоте" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

До альбому входять 13 нових пісень автора музики Лесі Верби, які 

написані на власні тексти, а також на вірші інших авторів. До альбому 

входять пісні: "Диво", "Просто", "Повернення", "Зимові сни", 

"Мандрагора", "Золоте", "Кривий танець", "Постій", "Дорожня", 

"Світ", "Русалочка", "Вишня", "Крила". 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99775 

Дата реєстрації авторського права 

 
18.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Фролов Максим Анатолійович, Валотовський Олександр 

Олександрович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 61, 2020 

 

173 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення для програвання 

рекламних роликів" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 
 

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99776 

Дата реєстрації авторського права 

 
18.09.2020 

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

 

 

Ніколенко Дмитро Миколайович, Орловський Олександр Валерійович, 

Шаульський Сергій 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 "Zendo.cloud" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 
 

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99777 

Дата реєстрації авторського права 

 
18.09.2020 

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

 

 

Ніколенко Дмитро Миколайович, Орловський Олександр Валерійович, 

Шаульський Сергій 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 "UTI.CMS" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99778 

Дата реєстрації авторського права 

 
18.09.2020 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 61, 2020 

 

174 

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

 

 

Сувід Юрій Дмитрович 

Повне ім'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 "Lodka 5" ("L5") 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Твір створений автором як логотип для інтернет-магазину, який 

реалізує човни різних конструкцій, форм та принципу роботи (корпусні, 

надувні човни, каяки), а також інші супутні товари до них. 
 

 
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

99779 

Дата реєстрації авторського права 
 

18.09.2020 

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

 

Джафаров Заур Будагович, Якименко Андрій Юрійович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Аудіовізуальний твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Художній фільм "POURQUOI LES PAPILLONS DE NUIT VOLENT 

VERS LA LUMIÉRE" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Дівчина Біатріче незабаром осліпне. Поки вона повністю не сліпа,  вона 

намагається дослідити всі вулиці та перехрестя Парижа, щоб згодом, 

коли вона буде сліпа, вона могла пересуватися без палиці для сліпих. 

Тому вона гуляє вночі по Парижу, поки на вулицях міста немає людей.  
 

 
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

99780 

Дата реєстрації авторського права 
 

18.09.2020 

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

 

Карбівський Віктор Леонідович, Лашко Михайло Васильович, 

Клещонок Валерій Володимирович, Буромський Микола Іванович 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Головна 

астрономічна обсерваторія 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 "Мобільний астрономічний комплекс для 

моніторингових спостережень покриттів зір небесними об'єктами" 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Мобільний астрономічний комплекс може бути використаний для 

спостережень: покриття астероїдами зірок; покриття зірок 

супутниками планет Сонячної системи; взаємне покриття астероїдів і 

супутників планет Сонячної системи; покриття зір-карликів 

компонентами своїх систем. 
 

 

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99781 

Дата реєстрації авторського права 

 
18.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Череповська Наталія Іванівна 

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) 

 

 

Тези "Інформаційний патріотизм молоді: медіатворчість" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Запропоновано поняття "інформаційний патріотизм" - нова форма 

патріотизму інформаційної доби, яка становить активізацію емоційно-

почуттєвої, ментально-когнітивної, мотиваційно-дієвої складових 

патріотизму особистості, що реалізується саме у площині медіа-інформа-

ційного простору. 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99782 

Дата реєстрації авторського права 

 
18.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Рак Лариса  Іванівна, Штрах Катерина Василівна, Кашіна-Ярмак 

Вікторія Леонідівна, Введенська Тетяна Станіславівна, Костенко 

Тетяна Олександрівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

База даних 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

База даних "Функціональні методи дослідження серцево-судинної 

системи дітей" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Розроблена база даних функціональних методів дослідження серцево-

судинної системи дітей включає блок паспортних даних; блок анамнес-
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тичних даних; блок антропометричних вимірів; кліноортостатичну 

пробу (КОП), пробу Руф'є, тест "6-хвилинна ходьба", ультразвукове 

дослідження серця в спокої. 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

99783 

Дата реєстрації авторського права 

 
18.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Марюхніч Дмитро Валерійович 

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 усних творів "Образовательный видеокурс "Волейбол: 

статистика, аналитика" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Відеокурс складається із 10 відеоуроків з опитувальником після кожної 

теми і підсумковим іспитом. 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

99784 

Дата реєстрації авторського права 

 
18.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Іванс Пулкачевс 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 
 

 

База даних 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 
 

 

База даних "Employer's Behavior Prediction in Recruitment" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

База даних аналізує досвід роботи співробітника і визначає вимоги, які 

були застосовані роботодавцем при його наймі на роботу, так само, як і 

дані про агентства, які були задіяні в процесі працевлаштування. 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

99785 

Дата реєстрації авторського права 

 
18.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Титенко Лариса Василівна, Богдан Святослав Володимирович 
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Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Стаття "Обліково-інформаційне забезпечення управління ризиками 

податкового консультування" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Титенко Л. В., Богдан С. В. Обліково-інформаційне 

забезпечення управління ризиками податкового консультування // 

Економіка та суспільство. Електронне наукове фахове видання. - 2019. - 

Вип. 20. - С. 721-729. 
Анотація  

Стаття присвячена дослідженню системи обліково-інформаційного 

забезпечення управління ризиками податкового консультування в 

політиці ризик-менеджменту фірми-консультанта та споживача послуги. 

З метою ефективного управління запропоновано класифікацію ризиків 

за суб'єктами, етапами, видами наслідків. 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

99786 

Дата реєстрації авторського права 
 

18.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Титенко Лариса Василівна, Богдан Святослав Володимирович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття "Аналітичний інструментарій управління ризиками 

податкового консультування" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Титенко Л. В., Богдан С. В. Аналітичний 

інструментарій управління ризиками податкового консультування // 

Інфраструктура ринку. Електронний науково-практичний журнал. - 

2019. - Вип. 28. - С. 359-367. 
Анотація  

Стаття присвячена дослідженню інструментів аналітичного забезпечення 

управління ризиками податкового консультування з позиції фірми-

консультанта та фірми-клієнта. Розглянуто принципи управління 

ризиками послуг податкового консультування. 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99787 

Дата реєстрації авторського права 

 
18.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Титенко Лариса Василівна 

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

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Стаття "Інформаційна логістика бізнес-процесів у системі стратегічного 

управління" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Титенко Л. В. Інформаційна логістика бізнес-процесів 

у системі стратегічного управління // Економіка та суспільство. 

Електронне наукове фахове видання. - 2018. - Вип. 16. - С. 504-512. 
Анотація  

Можливості інформаційної логістики, що має самостійне призначення 

у бізнесі та управлінні інформаційними потоками. Визначено функції 

інформаційної логістики. Проведено аналіз класифікації бізнес-проце-

сів, виявлення ключових характеристик їх видів з метою формування 

необхідної класифікації. 
 

 
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

99788 

Дата реєстрації авторського права 

 
18.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Ждан  Вячеслав Миколайович, Доценко Володимир Іванович, Іщейкін 

Костянтин Євгенович, Бабаніна Марина Юріївна, Кітура Оксана 

Євгенівна, Волченко Григорій Вілійович 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Електроний навчальний посібник "Актуальні питання гастроентеро-

логії в практиці сімейного лікаря" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У навчальному посібнику викладено сучасні погляди на етіологію, 

патогенез, клініку, діагностику, лікування і профілактику основних 

гастроентерологічних захворювань, які зустрічаються в практиці 

сімейних лікарів, лікарів-терапевтів. 
 

 
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

99789 

Дата реєстрації авторського права 
 

18.09.2020 

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

 

Козирь Анна Анатоліївна, Сізоненко Олександр Олександрович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Пісня "Беги" 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 

 

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99790 

Дата реєстрації авторського права 

 
18.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Романенко Оксана Миколаївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір, похідний твір, твір образотворчого 

мистецтва 
Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Казка "Нові пригоди Колобка" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Романенко О. Нові пригоди Колобка : [казка] / Оксана 

Романенко. - Київ : ФОП Лопатіна О. О., 2020. - 39 с.: іл. 
Анотація  

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99791 

Дата реєстрації авторського права 

 
18.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Унгурян Ірина Корнеліївна, Стангрет Аліна Володимирівна, Гордіца 

Ганна Василівна, Махневич Тетяна Іванівна, Вербовська 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) 

 

 

Навчально-методичний посібник "Нова українська школа: методика 

навчання англійської мови у 1-2 класах закладів загальної середньої 

освіти на засадах компетентнісного підходу" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Навчально-методичний посібник розроблений за Державним стандар-

том початкової освіти і містить опис підходів, методів і ресурсів, необхід-

них для підготовки і ефективного викладання курсу "Англійська мова" 

у 1-2 класах закладів загальної середньої освіти. Для вчителів початко-

вої школи, методистів. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

99792 

Дата реєстрації авторського права 
 

18.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Старагіна Ірина Петрівна, Ткаченко Аліна Олександрівна, Романюк 

Ольга Володимирівна, Гуменюк Людмила Ярославівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір навчального характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Навчально-методичний посібник "Нова українська школа: методика 

навчання інтегрованого курсу "Українська мова" у 3-4 класах закладів 

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

 
 

Анотація  

Навчально-методичний посібник містить опис підходів, методів і 

ресурсів, необхідних для підготовки і ефективного викладання курсу 

"Українська мова" у 3-4 класах закладів загальної середньої освіти. 

Посібник реалізує компетентнісний підхід до навчання. Для вчителів 

початкової школи, методистів. 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

99793 

Дата реєстрації авторського права 
 

18.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Старагіна Ірина Петрівна, Волошенюк Оксана Валеріївна, Мокрогуз 

Олександр Петрович, Ганик Оксана Володимирівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір навчального характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Навчально-методичний посібник "Нова українська школа: дидактичні 

основи формування медіаграмотності в учнів початкової школи" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Навчально-методичний посібник присвячений впровадженню вправ з 

медіаграмотності та критичного мислення, аналізу, інтерпретації 

інформації в текстах різних видів та медіатекстах у буденні заняття 

школярів та школярок початкової школи. Для вчителів та вчительок 

початкової школи, методистів. 
 
 

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99794 

Дата реєстрації авторського права 

 
21.09.2020 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Олійник Ростислав Іванович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю "РОЯЛ ІНТЕГРАЦІЯ" 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма "Медична інформаційна система "nHealth" 

("МІС "nHealth") 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Програма являє собою браузерний додаток, за допомогою якого можна 

реєструвати заклади, підрозділи та персонал закладів ПМСД, підпису-

вати декларації з пацієнтами. Програма зручна, включає в себе роботу 

з БД пацієнтів, інформаційну підтримку лікарів з приводу хвороб, скарг 

та подальшого лікування. 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

99795 

Дата реєстрації авторського права 
 

21.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Шевченко Олена Леонідівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір практичного характеру "Настільна 

психологічна гра "#емоційна_грамотність" ("#емоційна_грамотність") 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99796 

Дата реєстрації авторського права 

 
21.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Гладій Катерина Вікторівна 

Повне ім'я 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 "Вночі" 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

99797 

Дата реєстрації авторського права 

 
21.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Гладій Катерина Вікторівна 

Повне ім'я 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 "Destination" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99798 

Дата реєстрації авторського права 

 
21.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Гладій Катерина Вікторівна 

Повне ім'я 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 "Мішень" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99799 

Дата реєстрації авторського права 

 
21.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Гладій Катерина Вікторівна 

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 "Пустеля" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

99800 

Дата реєстрації авторського права 
 

21.09.2020 

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

 

Літвінов Дмитро Олександрович, Липський Валентин Тофільович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕСОММ СО" 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Комп'ютерна програма "Автоматизована система містобудівного 

кадастру "Кадастр М" ("Геоінформаційна система "Кадастр М") 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

99801 

Дата реєстрації авторського права 
 

21.09.2020 

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

 

Хоменко Ганна 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) 
 

 

Казка "Тайны силы Светлоносцев" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99802 

Дата реєстрації авторського права 

 
21.09.2020 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 61, 2020 

 

184 

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

 

 

Гладій Катерина Вікторівна 

Повне ім'я 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 "Ріка" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

99803 

Дата реєстрації авторського права 
 

21.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Гладій Катерина Вікторівна 

Повне ім'я 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 "Жіноча сила" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99804 

Дата реєстрації авторського права 

 
21.09.2020 

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

 

 

Гладій Катерина Вікторівна 

Повне ім'я 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 "Залишися" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

99805 

Дата реєстрації авторського права 
 

21.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Білобородова Ірина Михайлівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір навчального характеру, твір 

образотворчого мистецтва 
Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Книга "Цікаві уроки від Пана Апельсина" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

99806 

Дата реєстрації авторського права 
 

21.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Гавриш Наталія Василівна, Брежнєва Олена Геннадіївна, Кіндрат Інна 

Ростиславівна, Рейпольська Ольга Дмитрівна 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру "Розумне 

виховання сучасних дошкільнят" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Розумне виховання сучасних дошкільнят. Методичний 

посібник / Н. Гавриш, О. Брєжнєва, І. Кіндрат, О. Рейпольська; за 

загальною редакцією О. Брєжнєвої. - К. : Видавничий дім "Слово", 

2015. - 176 с., кол. іл. 32 стор. 
Анотація  

У посібнику на основі наукового обґрунтування процесу формування в 

дошкільників базових особистісних якостей представлено методичні 

розробки і рекомендації щодо практичного втілення означених ідей в 

освітньо-виховний процес ЗДО, що дасть змогу значно підвищити 

якість виховної роботи. 
 

 
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

99807 

Дата реєстрації авторського права 
 

21.09.2020 

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

 

Могиленко Наталія Олегівна 

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

 

Твір архітектури 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Твір архітектури "Одноэтажный дом из кирпича ручной формовки 

Баварская Кладка Марья 120" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

99808 

Дата реєстрації авторського права 
 

21.09.2020 

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

 

Могиленко Наталія Олегівна 

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 "Одноэтажный дом дуплекс из кирпича ручной 

формовки Баварская Кладка" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

99809 

Дата реєстрації авторського права 
 

21.09.2020 

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

 

Могиленко Наталія Олегівна 

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 "Одноэтажный дом из кирпича ручной формовки 

Баварская кладка Иван 160" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 

 
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

99810 

Дата реєстрації авторського права 
 

21.09.2020 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Агафонова-Ясінська Ірина Валентинівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Роман-детектив "На відстані подиху" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

99811 

Дата реєстрації авторського права 
 

21.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Родюк Богдан Станіславович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір, створений для кіно 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 
 

 

Літературний сценарій  "La dernière nuit de Louis ll de Bavièrе" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Сценарій створено для анімованого фільму в жанрі "артхаус-нуар". 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

99812 

Дата реєстрації авторського права 
 

21.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Бондаренко Володимир Олександрович, Фрідман Михайло Семенович, 

Снєгірьова Марія Вікторівна, Стешенко Тетяна Анатоліївна, Наливайко 

Ігор Валерійович, Головня Андрій Васильович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АВТОКАПІТАЛ" 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Прикладна комп'ютерна програма "Програмне забезпечення SIGMA MB" 

Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

  
Анотація  

Програма розроблена для підприємств, сфера діяльності яких перед-

бачає торгівлю автомобілями. Призначенням програми є автоматиза-
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ція процесів, пов'язаних з організацією продажу автомобілів 

дилерськими підприємствами. 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

99813 

Дата реєстрації авторського права 
 

21.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Кидиігтеру Тиідтерер 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 "Дві праці в галузі фізики" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У книжці містяться дві праці в галузі фундаментальної фізики. В пер-

шій праці запропонований новий вид оператора кількості рух матеріаль-

ної частини. В другій праці проводиться розрахунок значення спінового 

моменту електрону, котре відрізняється від відомого значення. 
 

 

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99814 

Дата реєстрації авторського права 

 
21.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Савицька Анна, Богданова Іванна Георгіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір прикладного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір прикладного характеру "Концепція 

міжнародного ярмарку фотомистецтва "PHOTO KYIV" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99815 

Дата реєстрації авторського права 

 
21.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Шинкаренко Інна Анатоліївна 
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Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір (дитяча література) 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір "Дерево желаний" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Це казка про дивовижне дерево Мрії. На його широких гілках, замість 

зеленого листя, виросли різні предмети: пара військових чобіт, кочерга, 

дамське плаття, кілька книжок, риб'ячий хвіст, кораблик та веселий 

папуга. А найостаннішою на центральній гілці проросла голова білої 

конячки.  
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

99816 

Дата реєстрації авторського права 

 
21.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Волощук Володимир Анатолійович, Некрашевич Олена Василівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма "Exergy analysis of heat pump system" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У комп'ютерній програмі "Exergy analysis of heat pump system" за 

допомогою системи інженерно-математичних розрахунків Mathcad 

реалізовано алгоритм, який дозволяє на основі критеріїв поглибленого 

ексергетичного аналізу визначити місця, значення та причини 

термодинамічних втрат. 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

99817 

Дата реєстрації авторського права 
 

22.09.2020 

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

 

Подкоритова Віра Семенівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Літературний твір науково-освітнього характеру "Учебный курс 

"Создание доходного объекта для Инвестора" 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Стратегія виконання всіх етапів створення прибуткового об'єкта для 

інвестора, а саме: пошук об'єкта; пошук фінансування; підготовка до 

угоди, угода, вихід на угоду; підготовка до інвесторського ремонту, 

ремонт; пошук орендарів; передача в управління. 
 

 
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99818 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.09.2020 

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

 

 

Безуглий В'ячеслав Володимирович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Складений твір, фотографічний твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Збірка фотографічних творів "Декоративна облицювальна плитка 

"Римська" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Збірка створена для використання в рекламних та інформаційних 

заходах у галузі будівельних матеріалів. Збірка творів містить різні 

варіанти фотографій художнього виконання дизайну плитки, які 

виконані в єдиному дизайнерському стилі. 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

99819 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Безуглий В'ячеслав Володимирович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Складений твір, фотографічний твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Збірка фотографічних творів "Декоративна облицювальна плитка 

"Марсель" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Збірка фотографій створена для використання в рекламних та 

інформаційних заходах у галузі будівельних матеріалів. Збірка містить 

різні варіанти фотографій дизайну плитки, які виконані в єдиному 

дизайнерському стилі. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

99820 

Дата реєстрації авторського права 
 

22.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Геращенко Вадим Олексійович, Мельниченко Ірина Георгіївна 

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 "Живі. Всупереч" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Це оповідь про трагічну долю бабусі автора Любові Макарівни Геращен-

ко та її сестри Антоніни Макарівни Деревських, маленький клаптик 

полотна історії всього народу України. В Україні було знищено - 

"розкуркулено" - 52 тисячі господарств так званої першої та 112 тисяч 

господарств другої категорії. 
 
 

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99821 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.09.2020 

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

 

 

Мельниченко Ірина Георгіївна, Геращенко Вадим Олексійович 

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 художнього фільму "Живі. Всупереч" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Історія про трагічну долю бабусі автора Любові Макарівни Геращенко 

та її сестри Антоніни Макарівни Деревських, маленький клаптик 

полотна історії багатьох українських родин під час так званого 

"розкуркулення". 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

99822 

Дата реєстрації авторського права 
 

22.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Миронцов Микита Леонідович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного простору 

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

 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Комп'ютерна програма "Програма розв'язання оберненої задачі 

багатозондового індукційного зондування" ("ІК-2020") 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

99823 

Дата реєстрації авторського права 
 

22.09.2020 

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

 

Пастощук Галина Дмитрівна 

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) 
 

 

Складений твір "Кросворд "Типологія сімей" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Зібрані та пропонуються для розгадування найбільш розповсюджені 

типи сімей, які виділені, керуючись різними критеріями: за структурним 

складом, за функціональними особливостями, за складом, за критерієм 

влади, за гендерною ознакою виконання батьківського обов'язку. 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

99824 

Дата реєстрації авторського права 
 

22.09.2020 

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

 

Якимова Анастасія Едгарівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю "УНІАН ТБ" 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір, створений для телебачення 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Сценарій "Волохатий блог. Другий сезон" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Головні герої світу ПЛЮСПЛЮС, Квадрик, Трикутя і Кружко, 

знімають власний відеоблог про цікаві й не надто відомі властивості 

тієї чи іншої тварини. У кожній серії, окрім пошуку нової інформації 

про тварин, герої вирішують конкретне питання власних взаємин. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

99825 

Дата реєстрації авторського права 
 

22.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Космірак Віталій Володимирович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Складений твір, твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Збірка графічних зображень "Логотип "ОS.9/ ОS.9 виготовлення 

ключів/ОS.9 key service" ("Логотип "OS.9") 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Графічні зображення являють собою створені автором 21 варіант 

виконання логотипу, до яких у різних варіантах виконання включені: 

оригінальне зображення латинських літер "О", "S", цифра "9", а також 

словосполучення "виготовлення ключів" - кирилицею, або "key service" - 

латиною. 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

99826 

Дата реєстрації авторського права 
 

22.09.2020 

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

 

Махініч Олександр Федорович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНТЕЛЛОГЕЙТ 

УКРАЇНА" 
Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Комп'ютерна програма "INTELLOCOM XT" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Універсальна програмна платформа, яка дозволяє організувати відда-

лений канал продажу повного спектра фінансових послуг та продажу 

товарів з використанням терміналів самообслуговування. Програма 

складається з двох основних частин - серверної і термінальної. 
 

 
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

99827 

Дата реєстрації авторського права 
 

22.09.2020 

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

 

Гончар Лілія Володимирівна, Борисова Юлія Юріївна 

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

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру "Художня 

гімнастика для дошкільнят" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Розкрито програму формування культури рухів "Художня гімнастика 

для дошкільнят". Описано зміст програми, умови та схема впровад-

ження програми у навчальний процес ЗДО, способи контролю фізичного 

розвитку, естетичного компонента, фізичної та рухової підготовленості 

дітей 5-6 років. 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

99828 

Дата реєстрації авторського права 
 

22.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Рєзнікова Людмила Віталіївна, Пархоменко Олександр Юрійович, 

Дармосюк Валентина Миколаївна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір "STEM-майданчик "Від аршини і до дюйма" ("Від 

аршини і до дюйма") 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Діяльність на STEM-майданчиках, побудована на основі трансдисцип-

лінарного підходу, ефективно формує математичні, соціальні, громадські, 

загальнокультурні компетентності, забезпечує розкриття творчого 

потенціалу кожного з учасників, дає можливість розвинути здатності до 

наукового пошуку. 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

99829 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Вороніна Ольга Олександрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий посібник "Ворк-бук з української літератури для підготовки 

до ЗНО" 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Призначений для учнів середніх шкіл старших класів. Він містить 

систематизований матеріал для підготовки до ЗНО з української 

літератури відповідно до чинної програми з літератури. 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

99830 

Дата реєстрації авторського права 
 

22.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Чистик Віталій Антонович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 
 

 

Твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 
 

 

Скульптура "Арт-об'єкт "Вона" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Скульптура являє собою жіночий статевий орган (вагіну), виконаний з 

білої глини, що пронизано двома прутами блакитного кольру, які при 

перетині утворюють форму серця. 
 

 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

99831 

Дата реєстрації авторського права 
 

22.09.2020 

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

 

Дуган Юлія Сергіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Опис гри "Трансформационная  денежная игра "Бумеранг" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Гра є інструментом в сфері психології. 
 
 
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

99832 

Дата реєстрації авторського права 
 

22.09.2020 

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

 

Лебідь Ольга Валеріївна 
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Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Монографія "Формування готовності майбутнього керівника загально-

освітнього навчального закладу до стратегічного управління в умовах 

магістратури: теоретико-методичний аспект" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Лебідь О. В. Формування готовності майбутнього 

керівника загальноосвітнього навчального закладу до стратегічного 

управління в умовах магістратури: теоретико-методичний аспект : 

монографія / О. В. Лебідь. - Дніпро : Університет імені Альфреда Нобеля, 

2017. - 416 с. 
Анотація  

Висвітлено теоретичні та методичні основи готовності майбутнього 

керівника загально-освітнього навчального закладу до стратегічного 

управління, обґрунтовано сутність поняття "готовність керівника 

загальноосвітнього навчального закладу до стратегічного управління". 
 
 

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99833 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.09.2020 

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

 

 

Лебідь 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 "Управління початковою школою" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Лебідь О. В. Управління початковою школою : навч. 

посіб. / Ольга Валеріївна Лебідь. - Вінниця : ТОВ "Нілан-ЛТД", 2015. - 

312 с. 
Анотація  

Предсталено змістові модулі навчальної дисципліни "Управління 

початковою школою". Подано програму, курс лекцій, завдання для 

самостійної роботи, запитання для самоконтролю, зразки тестових 

завдань, короткий термінологічний словник, додатки. 

  
 

 

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99834 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Лебідь Ольга Валеріївна 

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

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Навчальний посібник "Професійна культура керівника загально-

освітнього навчального закладу" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Лебідь О. В. Професійна культура керівника загально-

освітнього навчального закладу : Навчальний посібник. / Ольга Лебідь. – 

Донецьк : ЛАНДОН-ХХІ, 2011. - 263 с. 
Анотація  

Посібник присвячено проблемі формування професійної культури 

керівника загальноосвітнього навчального закладу в умовах магістра-

тури. Запропоновано систему ділових ігор, що сприяють формуванню 

професійної культури майбутніх керівників загальноосвітніх навчаль-

них закладів. 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

99835 

Дата реєстрації авторського права 
 

22.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Сотниченко Філіп 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 "Ля Палісіада" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Україна. 5 років з моменту проголошення незалежності. 5 місяців до 

відміни смертної кари. У озері знаходять вбитого міліціонера. 

Правоохоронці поспішають завершити справу до введення мораторію 

на страту. Олександр - шанований судовий психіатр, якого лише 

півроку віддаляють від виходу на пенсію. 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99836 

Дата реєстрації авторського права 
 

22.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Кисіль Тетяна Миколаївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Твір наукового характеру "Прикладна інформатика: лабораторний 

практикум для спеціальності 6О04 "Диджітал облік" 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

99837 

Дата реєстрації авторського права 
 

22.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Ульяницька Наталія Ярославівна, Якобсон Олена Олександрівна, 

Індика Світлана Ярославівна, Ушко Яна Анатоліївна, Лавринюк 

Володимир Євгенович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 
 

 

Письмовий твір "Програма амбулаторної фізичної терапії після 

артроскопічної меніскектомії колінного суглоба у відновному періоді" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Твір "Програма амбулаторної фізичної терапії після артроскопічної 

меніскектомії колінного суглоба у відновному періоді" передбачає 

терапевтичні вправи з елементами підвісної терапії та постізометричної 

релаксації, а також застосування фізіотерапії (електростимуляції та 

ультразвукової терапії).  
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99838 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Куркай Олександр Віталійович 

Повне ім'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 "Из тьмы во свет" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Твір "Из тьмы во свет" розповідає про дійсні події, якими вони були, де 

перед Богом несеться відповідальність за все викладене в ньому. Це 

історія, як людина із доброго сина, люблячого сім'янина перетворилася 

на злочинця.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

99839 

Дата реєстрації авторського права 
 

22.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Абрамов Вячеслав Іраклійович 

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 "Одкровення любові. Частина третя" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Назви пісень: "Попутниця", "Нінель", "Золотий завиток", "Давайте 

думати". Пісні у виконанні автора. 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

99840 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.09.2020 

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 "Погляд твій ловлю" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 
 

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99841 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.09.2020 

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

 

 

Вороненко Ірина Вікторівна, Самсонова Вікторія Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Науковий твір "Багатофункціональна структура державного 

регулювання інформаційного простору України" 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Запропоновано тлумачення "інформаційного простору" як такого 

середовища, що дає змогу здійснювати комунікації та/або реалізовувати 

суспільні відносини щодо створення, збирання, відображення, реєстрації, 

накопичення, збереження, захисту і поширення інформації, інформа-

ційних продуктів та ресурсів. 
 

 

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99842 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Вороненко Ірина Вікторівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір "Визначення тарифів на соціально значущі послуги: 

концепт та механізми" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Запропонований метод дає змогу відмовитися від використання методу 

роздільного обліку витрат, а також усунути недоліки методів 

"історичних" витрат і довгострокових приросних витрат, що сприяє 

істотному зменшенню трудомісткості процедури визначення тарифів і 

підвищенню їх обґрунтованості. 
 

 

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99843 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Вороненко Ірина Вікторівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір "Методологічні засади державного регулювання 

інформаційного простору" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

99844 

Дата реєстрації авторського права 
 

22.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Вороненко Ірина Вікторівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Науковий твір "Тенденції та домінанти державного регулювання 

інформаційного простору" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Результати аналізу динамічних змін інформаційного простору свідчать 

про реструктуризацію рекламного ринку шляхом істотного зменшення 

телевізійної та газетної реклами внаслідок її заміщення на ринку 

рекламних послуг більш ефективною інтернет-рекламою. 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

99845 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Токаренко Іван 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 проведення заходу "Сценарій проведення Київського 

міського молодіжно-спортивного проекту "МОТИВАТОР" ("Київський 

міський молодіжно-спортивний "МОТИВАТОР") 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Сценарій проведення заходу з метою дослідження мотивів молоді та 

побудови моделі мотивації молодих фахівців у бізнес-компаніях та 

розкриття індивідуальних можливостей молодих фахівців, підвищення 

інтелектуального, творчого та культурного рівня учасників проекту, 

розкриття власних можливостей. 
 

 

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99846 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Керимова Світлана Валеріївна 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 61, 2020 

 

202 

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 "Курс "Мистецтво насолоди" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Комплекс занять, який дає можливість отримувати більше задоволення 

в сексі, розвивати свої навички у сексі та краще відчувати свого 

партнера. Курс складається з 11 занять. 
 

 

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99847 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Маітрейя Вадим Валерійович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Книга "Волховник" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Сучасна наукова думка вже визнала існування іншого світу, який 

відрізняється від знайомого нам матеріального (видимого). Його 

умовно названо тонким світом. І з цим визнанням ще більше загадок 

постало перед вченими і перед людством. 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99848 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Балабушко Вікторія Сергіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Музичний твір з текстом "Для тебе" 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Пісня про море, почуття. Надихнула до написання поїздка до Одеси 2020. 
 

 

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

99849 

Дата реєстрації авторського права 
 

22.09.2020 

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

 

Горенко Максим Вікторович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір наукового характеру, 

фотографічний твір 
Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Опис з ілюстраціями та фото "MED-DRON" - інтелектуальна система 

догляду за тяжкохворими з обмеженою рухливістю, престарілими і т. д., 

за допомогою аеродронів - аеромобільних пристроїв-трансформерів, 

для моніторингу стану, доставки предметів першої необхідності, ліків, 

нагадування і контролю прийому ліків і т. д." 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

"MED-DRON" - автоматизована інтелектуальна система догляду за 

тяжкохворими з обмеженою рухливістю, престарілими і т. д., за 

допомогою багатофункціональних аеродронів-трансформерів - 

аеромобільних пристроїв серії "MED-DRON Aero System 01", з 

функцією моніторингу стану хворого, доставки ліків. 
 
 

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

99850 

Дата реєстрації авторського права 
 

22.09.2020 

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

 

Лільчицький Олег Володимирович, Товченко Лідія Олександрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Науковий твір "Методичні рекомендації для самостійної роботи з 

фізичного виховання студентів НАОМА, що мають вади зору" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Представлені методичні рекомендації розкривають загальні питання 

порушень зору студентів. Особливості занять з фізичного виховання зі 

студентами, що хворіють на короткозорість, а також вправи та заходи, 

спрямовані на поліпшення зору. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

99851 

Дата реєстрації авторського права 
 

22.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Єрошкін Євген Юрійович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір "Метод лікування оніхомікозів за 

допомогою перфорації нігтьової пластини" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

99852 

Дата реєстрації авторського права 
 

22.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Альошечкін Сергій Анатолійович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Сценарій до повнометражного художнього ігрового фільму "Дружок Луи" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Молоді люди - Хома, Ела та Віолетта, стикаються з демоном-інкубом, 

який називає себе Луі. Ця істота спокушає Елю і тягне з неї життєві 

сили під час кожного статевого акту. Хома та Віолетта хочуть врятувати 

свою подругу і починають протистояти демону-інкубу. 
 

 

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99853 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Яремак Ірина Ігорівна, Костишин Володимир Степанович, Бацала 

Ярослав Васильович 
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 № 61, 2020 

 

205 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Стаття "Ієрархічна система оптимізації усталених режимів роботи 

електроприводних насосних станцій на ділянці магістрального 

нафтопроводу" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Розроблено структуру ієрархічної автоматизованої системи визначення 

поліоптимального режиму роботи ділянки магістрального нафтопроводу 

за критеріями ефективності та надійності для регулювання витратного 

навантаження насосних агрегатів нафтоперекачувальних станцій із 

можливістю її інтегрування. 
 
 

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99854 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Цапкаленко Михайло Олександрович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Пісня "I Believe" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99855 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Цапкаленко Михайло Олександрович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Пісня "Someday" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

99856 

Дата реєстрації авторського права 
 

22.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Цапкаленко Михайло Олександрович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Пісня "Arrow" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99857 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Цапкаленко Михайло Олександрович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Пісня "Broken" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99858 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Цапкаленко Михайло Олександрович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Пісня "I Buried a Friend" 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99859 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Дяченко Вікторія Юріївна 

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 "Стандарти 

фірмового стилю та дизайну в центрі "WHITE COLLAR" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Набір документів, які описують вимоги до збереження або розміщення 

основних елементів фірмового стилю: логотипу, шрифтів і т. п.; вимоги 

до зображення, виготовлення або розміщення корпоративних документів 

і матеріалів, а також планувальні рішення, 3D-візуалізація екстер'єру 

та інтер'єру в центрі. 
 

 

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99860 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Нагорний Євген Ігорович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття "Методичний підхід до маркетингового тестування та оцінювання 

ринкових перспектив товарних інновацій на етапах інноваційного 

циклу їх розроблення" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

В статті представлено теоретико-методичний підхід до маркетингового 

тестування та оцінювання ринкових перспектив товарних інновацій на 

етапах інноваційного циклу їх розроблення. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

99861 

Дата реєстрації авторського права 
 

22.09.2020 

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

 

Дубенко Андрій Євгенович, Смоланка Володимир Іванович, Кутіков 

Олександр Євгенович, Кутіков Дамір Олександрович, Сазонов Сергій 

Олександрович, Колєснік Тетяна Миколаївна, Орос Михайло 

Михайлович, Грабар Василь Васильович 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Науковий твір "Статистичний портрет дорослого пацієнта з епілепсією" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Дубенко А. Є., Смоланка В. І., Кутіков О. Є., Кутіков 

Д. О., Сазонов С. О., Колєснік Т. М., Орос М. М., Грабар В. В. 

Статистичний портрет дорослого пацієнта з епілепсією // Український 

вісник психоневрології. - 2019. - Том 27, випуск 4 (101). - С. 10-15.  
Анотація  

Вперше в Україні методами розрахунку показників очікування шансів, 

кореляційного аналізу методами контингенції та рангової кореляції 

Спірмена створено статистичний портрет та профілі пацієнтів з епілепсією 

з різною частотою нападів. Проаналізовано дані 583 пацієнтів. 
 
 
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

99862 

Дата реєстрації авторського права 
 

22.09.2020 

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

 

Макаренко Віталій Миколайович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Комп'ютерна програма "Визначення розміщення та відображення 

множинних джерел акустичного випромінювання у тривимірному 

просторі" ("DistribSourceDepict v.3") 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Програма дозволяє відобразити розміщення джерел звуку ґрунтуючись 

на записаних сигналах, що надійшли до мікрофонів акустичної антени. 

Для цього виконується розрахунок фазової взаємної кореляції пар 

сигналів. Результат розрахунку додається у тривимірному просторі 

координат. 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

99863 

Дата реєстрації авторського права 
 

22.09.2020 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Макаренко Віталій Миколайович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма "Оптимізація розміщення мікрофонів для 

зменшення впливу похибки їх розміщення на точність локалізації 

джерел звуку" ("GenerMicCoords") 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Програма виконує перебір можливих координат мікрофонів за допомогою 

генетичного алгоритму та шаблонного пошуку, оцінюючи максимальну 

похибку локалізації в заданих користувачем точках 3D-простору. 

Припускається, що локалізація виконується шляхом розв'язку 

перевизначеної лінійної або нелінійної.  
 
 

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99864 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.09.2020 

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

 

 

Топоровська Наталія Анатоліївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Аудіовізуальний твір, складений твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Збірка анімаційних творів "Хто у букві заховався?" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

"Хто у букві заховався?" - збірка коротких анімаційних відеороликів 

для дітей дошкільного та молодшого віку. Може використовуватися з 

навчальною метою батьками та учителями, як додатковий матеріал 

для урізноманітнення виду діяльності, для організації дозвілля. 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99865 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Кульбіда Світлана Вікторівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 
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Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Монографія "Лінгводидактичні засади вивчення української жестової 

мови" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Представлено комплексне осмислення лінгводидактичних засад 

сурдопедагогічного напряму щодо вивчення і використання української 

жестової мови як компонента мовної освіти осіб із порушеннями слуху. 

Охарактеризовано складові моделі формування жестомовної 

комунікативної компетенції з дошкілля по 12 кл. 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99866 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Кульбіда Світлана Вікторівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

 "Вивчення української мови у 5 класі: навчально-методичний 

посібник (для спеціальних закладів загальної середньої освіти Н 90)" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Навчально-методичний посібник представляє мовні і мовленнєві 

матеріали трьох розділів з тем "Словосполучення", "Речення", "Текст" 

для 5 класу з предмету "Українська мова" для учнів з порушеннями 

слуху (Н 90). Надано тестові завдання. 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99867 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Гаронскі Геннадій Раїсович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір "КОЛИСКОВА" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
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Анотація  

Тікаючи від деспотичної матері, жінка зупиняється у загадковому 

будинку, який схожий на той, що намалювала її донька-аутист. Там 

вони дізнаються про страшне і магічне минуле їх родини. 
 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

99868 

Дата реєстрації авторського права 
 

22.09.2020 

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

 

Дячук Анна Петрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Роман "Недорусали" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Навіщо пхатися, куди не просять? Друзі ніколи не дотримуються цього 

принципу, тому й зараз посунули до химерного будинку, щоб 

насолодитися таємницями, але щось пішло не так. Дім, щоб захистити 

свої володіння, запроторив товаришів у світ Океанії.  
 
 
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

99869 

Дата реєстрації авторського права 
 

22.09.2020 

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

 

Гулевський Михайло Михайлович 

Повне ім'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 "Первая Семейная Стоматология" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Твір образотворчого мистецтва являє собою стилізоване оригінальне 

зображення корінного зуба людини з включенням словосполучення 

"Первая Семейная Стоматология". Твір виконаний у фіолетовому і 

зеленому кольорах. Графічне зображення може використовуватися як 

засіб ідентифікації товарів і послуг. 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

99870 

Дата реєстрації авторського права 
 

22.09.2020 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Лохвицька Любов Василівна, Андрющенко Тетяна Костянтинівна 

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) 

 

 

Навчальний посібник "Хочемо бути здоровими! Зошит з основ здоров'я 

для дошкільнят (старший дошкільний вік)" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Лохвицька Л. В., Андрющенко Т. К. Хочемо бути 

здоровими! Зошит з основ здоров'я для дошкільнят (старший дошкільний 

вік). - 3-тє вид. оновл., зі змін. і доповн. - Тернопіль : Мандрівець, 2020. - 

40 с.: іл. 
Анотація  

Зошит містить творчі завдання та інтелектуальні вправи для дітей 

старшого дошкільного віку, розроблені відповідно до Базового 

компонента дошкільної освіти України, що допоможуть дітям старшого 

дошкільного віку розширити й закріпити знання про власне здоров'я.  
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

99871 

Дата реєстрації авторського права 
 

22.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Кузьмін Олег Євгенович, Малиновська Юлія Богданівна, Петришин 

Наталія Ярославівна, Малиновський Юрій Володимирович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Монографія "Комунікаційні системи підприємств: оцінювання, 

активізування та ефективність" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

У монографії розвинуто теоретико-методологічні і методико-прикладні 

засади активізування діяльності працівників комунікаційної системи 

підприємств. Монографію присвячено розробленню ефективного 

інструментарію активізування діяльності працівників комунікаційних 

підрозділів. 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

99872 

Дата реєстрації авторського права 
 

22.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Коропенко Сергій Миколайович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
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Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір, створений для кіно 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Синопсис "Три великих воїна" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

1. Сотник Наливайко. 2. Іван Сірко. 3. Рагнар. 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99873 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Щербина 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 "Програмно-технічний комплекс MIQQ" 

("MIQQ") 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 
 

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99874 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Головченко Наталія Петрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір "ТАЙНА ЦВЕТА" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Семінар по колористиці. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

99875 

Дата реєстрації авторського права 
 

22.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Головченко Наталія Петрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір "ПЕННЫЕ БАНИ + SYSTEM" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99876 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Полюх Сергій Миколайович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір науково-популярного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір науково-популярного характеру 

"Космические Учителя человечества. (По страницам дневников Елены 

Рерих) Книга 1. Белое Братство" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Проведено аналіз творів Олени Рерих та інших Космічних Вчителів 

щодо переродження мислення як основи кращої епохи. Проаналізовано, 

як мислення еволюціонує або іволюціонує. 
 

 

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99877 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Заболоцький Віктор Васильович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір, складений твір 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 61, 2020 

 

215 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Збірник ілюстрацій з описом "Збірник ілюстрацій. Заявка на Міжнародну 

виставку: Домашня ковбаска, Червоний квадрат, Збір червоних до 

чорного квадратив, Збір чорних і голубих квадратив, Квадрати полк 

Землі, Козацький велосипед і піраміда, Фрагмент бісідки, Домашня 

бісідка, Сідало кохання, Жабенятко, Зяблик, Фігура, Жізнь і життя, 

Санріккот, Житловий комплекс. Споживання. 43 листів" ("Церковна 

література") 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Збірник ілюстрацій є цільова соціальна наукова робота людини. 

Картини подаються на Міжнародну спеціалізовану виставку. Казкові 

картини народилися у місті Козятині. Картини збірника служать для 

розгляду, насолодження. Робота багата на інформацію пізнавання 

історії цивілізації. 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

99878 

Дата реєстрації авторського права 
 

22.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Марущак Сергій Миколайович, Кацман Вікторія Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 
 

 

Музичний твір без тексту, складений твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Альбом мелодій "Альбом мелодій № 14/1/1 до творів, згідно сценарію 

"Сценарій мюзиклу (рок-опери, спортивних змагань, балету, вистави, 

театралізованого видовища (шоу), художнього фільму, документального 

фільму, наукового фільму, анімаційного фільму, комп'ютерної програми, 

настільної гри) "А ла гер ком а ла гер ("на війні, як на війні")". Вулкан 

історії: народи Європи та Золота Орда". Науково-практичні рекомендації" 

(Версія UA-1.0)" ("Альбом мелодій № 14/1/1 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  

Твір виконується як самостійно, так і в симбіозі із віршованими 

текстами. 
 

 

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99879 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.09.2020 

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

 

 

Нагорний Олександр Володимирович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 61, 2020 

 

216 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Комп'ютерна програма "Автоматизована система "МАЙНО" ("АС 

"МАЙНО") 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 

 
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

99880 

Дата реєстрації авторського права 
 

22.09.2020 

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

 

Шусть Андрій Миколайович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю "КЮСОЛЮШНС" 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Комп'ютерна програма "Система керування цифровими панелями 

"QSignage PRO" ("QSignage PRO") 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 

 
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

99881 

Дата реєстрації авторського права 
 

22.09.2020 

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

 

Шусть Андрій Миколайович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю "КЮСОЛЮШНС" 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Комп'ютерна програма "Інформаційна система "Qinform PRO" 

("Qinform PRO") 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

99882 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.09.2020 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Боровіков Олександр Михайлович, Охріменко Андрій Олександрович, 

Бойко Сергій Тимофійович, Прокопович Леонід Юрійович, Ковтун 

Світлана Юріївна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю "САЙФЕР ПРО" 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма "Шифр-WEB" ("КП "Шифр-WEB") 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99883 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Помаза-Пономаренко Аліна 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 "Механізм зміцнення соціальної безпеки регіонів України в 

умовах інституціоналізації та децентралізації влади" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99884 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Школьник Інна Олександрівна, Бухтіарова Аліна 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 "Аналіз зведеного бюджету України з використанням функції 

бажаності Гаррінгтона" 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

99885 

Дата реєстрації авторського права 
 

22.09.2020 

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

 

Лавренов Юрій Васильович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення мікропроцесорних 

систем відпрацювання логіки взаємодії пристроїв системи симулятора 

двостороннього вогневого контакту та комплектів тренажерів для 

тактичної підготовки з імітацією двостороннього (бойового) контакту" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Програма забезпечує функціонування електронних пристроїв системи, 

їх взаємодію і логіку роботи, а також управління компонентами системи. 

Програма дозволяє забезпечити зв'язок між елементами комплекту та 

самого комплекту з сервером. Програма встановлюється на всі 

пристрої комплекту. 
 

 
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

99886 

Дата реєстрації авторського права 
 

22.09.2020 

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

 

Бовт Микола Миколайович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Складений твір, твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Збірка малюнків "LARUS" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Збірка малюнків "LARUS" - фешн-ілюстрація, що зображує бойового 

плавця Військово-морських сил Збройних сил України. 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99887 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.09.2020 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Гузема Валерія Михайлівна 

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) 

 

 

Збірка творів ужиткового мистецтва "Колекція ювелірних виробів 

"Secret Collection" ("Secret Collection") 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Три золоті прикраси: кулон у трьох розмірах, кольє з діамантами та 

каблучка, які запечатають ваші таємниці та будуть тримати їх біля 

серця. У прикрасах цієї колекції ви можете берегти свої таємні записи, 

зізнання у коханні, мрію, мантру, що завгодно. 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

99888 

Дата реєстрації авторського права 
 

22.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Бурунов Дмитро Сергійович, Волков Дмитро Іванович, Нерубаський 

Вадим Володимирович, Данилов Всеволод Володимирович 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

Приватне акціонерне товариство "Елемент" 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Програмний продукт "Программное обеспечение семейства 

регуляторов двигателей цифровых РДЦ-450М" ("ПЗ РДЦ-450М") 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

ПЗ РДЦ-450М - це сукупність комп'ютерних програм, що разом з 

апаратним забезпеченням є складовою частиною електронних систем 

автоматичного керування - авіаційних газотурбінних двигунів сімейства 

АІ-450М. РДЦ-450М - сучасна модульна двоканальна електронна 

система автоматичного керування (САК). 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99889 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Яценко Іван Володимирович, Барановський Дмитро Іванович, 

Париловський Олександр Іванович, Жиліна Валентина Миколаївна, 

Цивірко Інна Леонідівна, Дегтярьов Микола Олександрович, 

Богатирьова Аліна Михайлівна, Мірошніченко Микола Володимирович, 

Іванченко Михайло Михайлович, Іванов Станіслав Миколайович, 

Левтеров Андрій Іванович 
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Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

Харківська державна зооветеринарна академія 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

База даних 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

База даних "Навчальний електронно-інформаційний комплекс (НЕІК) 

"Ветеринарно-санітарна експертиза з основами технології та стандар-

тизації продуктів тваринництва" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

База даних, призначена для підтримки навчальної, методичної і 

наукової діяльності з дисципліни "Ветеринарно-санітарна експертиза з 

основами технології та стандартизації продуктів тваринництва". 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

99890 

Дата реєстрації авторського права 
 

22.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Винник Антон Павлович, Катушонок Федор Олександрович, 

Марченко Світлана Сергіївна, Мерцалов Олексій Олександрович, 

Мироненко Владислав Олегович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю "КОМПАНІЯ КИТ" 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма "Спеціалізоване програмне забезпечення 

індексування, перегляду та пошуку електронних копій (оцифрованних) 

документів, переведених з паперових носіїв інформації, "Док-Скан" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Програма перегляду та пошуку електронних копій документів, переве-

дених з паперових носіїв інформації, "Док-Скан" належить до 

спеціалізованого програмного забезпечення, призначеного для 

створення електронних копій документів, проведення швидкого пошуку 

необхідної електронної копії документа. 
 

 

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99891 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Федоренко Тетяна Василівна 

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 "Дневник моей души (все, чем хотела бы 

поделиться душа, если бы ее спросили)" ("Дневник моей души") 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Короткі твори про речі, які ми часто ігноруємо або не помічаємо у 

повсякденному житті. Проте, це саме ті речі, що і є самим життям. 

Спостереження особистого характеру щодо життєвих обставин та 

реакції більшості на ці обставини. 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

99892 

Дата реєстрації авторського права 
 

22.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Алєксєєнко Катерина Ігорівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір (дитяча література) 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Казка "Пісенька для Сонця" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 
 

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99893 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Гріньов Володимир Герасимович, Хорольський Андрій Олександрович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Інститут фізики гірничих процесів Національної академії наук України 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма "Програма визначення рівня виробництва 

продукції з надр" ("Rational LP.v1.2020") 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Програма призначена для автоматизації процесу визначення обсягу 

вилучення корисної копалини із надр за допомогою маржинального 

аналізу. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

99894 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Конєва Тетяна Михайлівна 

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) 

 

 

Навчально-методичний посібник "Нова західноєвропейська драма 

межі ХІХ-ХХ ст." 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Конєва Т. Нова західноєвропейська драма межі ХІХ-

ХХ ст. : навч.-метод. посіб. [для студ. ф-ту філол. та журналістики] / 

Тетяна Конєва. - Полтава : Сімон, 2019. - 110 с. 
Анотація  

У посібнику представлено розвиток нової західноєвропейської драми 

межі XIX-XX ст. та репрезентовано аналіз творчості М. Метерлінка,  

Г. Ібсена, Б. Шоу у зв'язку з українською художньою думкою. Посібник 

містить тексти лекцій, плани практичних занять, завдання для 

студентів, тести для самоконтролю. 
 
 

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99895 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Андреєв Олександр Віталійович, Князєва Вікторія Миколаївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Українська інженерно-педагогічна академія 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

"Гідрогазодинаміка, гідродинамічні машини та системи: методичні 

вказівки до проведення лабораторного заняття "Дослідження роботи 

гідравлічного тарана" для здобувачів вищої освіти. ОС "бакалавр" 

денної та заочної форм здобуття освіти спеціальностей 015.14 Проф. 

освіта (Нафтогазова справа), 015.08 Проф. освіта (Енергетика), 144 

Теплоенергетика" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Розроблено методичні вказівки для проведення лабораторної роботи з 

дисципліни "Гідрогазодинаміка", гідродинамічні машини та системи", 

присвячені вивченню основних практичних питань, необхідних для 

кваліфікованої інженерної діяльності спеціаліста.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

99896 

Дата реєстрації авторського права 
 

22.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Оберемчук Валентина Феодосіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Твір наукового характеру "Планування діяльності підприємства" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

99897 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Бурмака Микола Олексійович, Москалюк Наталія Петрівна, Панченко 

Євген Григорович, Поручник Анатолій Михайлович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Твір наукового характеру "Освітньо-професійна програма підготовки 

здобувачів вищої освіти на другому (магістерському) рівні "Бізнес-

адміністрування у сфері енергетики", за спеціальністю 073 Менеджмент, 

галузі знань 07 Управління та адміністрування, освітня кваліфікація 

магістр менеджменту" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99898 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Дибкова Людмила Миколаївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Складений твір, усний твір 
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Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Збірка усних творів "Відеофайли до виконання навчальних завдань за 

темою "MS Access" навчальної дисципліни "Прикладна інформатика" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 
 

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99899 

Дата реєстрації авторського права 

 
22.09.2020 

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

 

 

Бабущак Віталія Романівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Повість "Кватро Формаджи (Четыре сыра)" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Повість призначена для широкого кола читачів. 
 

 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

99900 

Дата реєстрації авторського права 
 

22.09.2020 

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

 

Бабущак Віталія Романівна 

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 "Не заходь за межу" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Сценарій призначений для широкого кола глядачів. 
 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

99901 

Дата реєстрації авторського права 
 

23.09.2020 

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

 

Шевченко Марина Миколаївна, Другова Олена Сергіївна 
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Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Конспект лекцій "Joint Venture" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Опорний конспект лекцій з дисципліни "Спільне підприємство" 

призначений для студентів спеціальності 073 "Менеджмент"  денної та 

заочної форми навчання. Пропонований конспект лекцій розроблений 

відповідно до навчальної програми дисципліни  і є складовою навчально-

методичного комплексу дисципліни.  
 

 

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99902 

Дата реєстрації авторського права 

 
23.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Пузинін Григорій Григорович, Галайко Дмитро Ігорович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір, створений для кіно 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Сценарій повнометражного фільму "Спогади про Землю" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99903 

Дата реєстрації авторського права 

 
23.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Ковальов Олександр Вікторович, Понич Владислав Вячеславович, 

Руснак Ігор 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 "MANAGER - APP" - сайт для обміну товаром" 

("MANAGER - APP") 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
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Анотація  

Сайт призначений для використання працівниками малого та середнього 

бізнесу. В ньому є такі функції як продаж додаткового товару користува-

чем, переміщення, історія продажу. Користувач може отримувати інфор-

мацію про продані товари, трафіки, які надають інформацію про дохід. 
 
 

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

99904 

Дата реєстрації авторського права 

 
23.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Пірак Наталія Ігорівна, Лагутіна Софія Іванівна 

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 "Концепция "Модель персонального 

бренда" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Твір запроваджує створення унікальної категоризації моделей персо-

нального бренду з детальним описом (кожна містить рекомендації 

щодо механізму побудови персонального бренду без негативного 

впливу на психіку, відображає методи прояву, характерні нервовій 

системі особи). 
 
 

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99905 

Дата реєстрації авторського права 

 
23.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Гедікова Наталя 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) 

 

 

Стаття "Сучасний етап державотворення в Україні: досягнення та 

перспективи розвитку" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Гедікова Н. П. Сучасний етап державотворення в 

Україні: досягнення та перспективи розвитку // Політикус. - 2018. - 

Випуск 5/6. - С. 46-50. 
Анотація  

У статті визначено та розглянуто вагомі чинники, періоди та механізми 

їх впливу на новітній процес українського державотворення, з'ясовано 

його здобутки та основні пріоритети подальшого розвитку. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

99906 

Дата реєстрації авторського права 
 

23.09.2020 

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

 

Гедікова Наталя 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) 
 

 

Стаття "Децентралізація та реформування місцевого самоврядування 

в сучасній Україні на основі досвіду Польщі" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Гедікова Н. П. Децентралізація та реформування 

місцевого самоврядування в сучасній Україні на основі досвіду Польщі // 

Політикус. - 2020. - № 3. - С. 13-18. 
Анотація  

У статті визначено здобутки, а також проблеми, невирішені питання, 

можливі ризики і перспективи процесу децентралізації та реформування 

місцевого самоврядування в Україні з урахуванням польського досвіду. 
 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

99907 

Дата реєстрації авторського права 
 

23.09.2020 

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

 

Гедікова Наталя 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) 
 

 

Стаття "Ensuring national security of Ukraine under the change of 

international security environment" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Гедікова Н. П. Ensuring national security of Ukraine 

under the change of international security environment // Man, society, 

politics: topical challenges of the modernity. - 2019. - С. 39-55. 
Анотація  

 
 
 

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

99908 

Дата реєстрації авторського права 
 

23.09.2020 

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

 

Романченко Юлія Олександрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 
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Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір "Облік та фінансова звітність суб'єктів малого 

підприємництва" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Визначено економічну сутність спрощеної форми обліку та звітності. 

Висвітлено умови та особливості застосування спрощеної системи 

форми обліку, склад та строки подання спрощеної фінансової звітності 

малими підприємствами. 
 

 

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99909 

Дата реєстрації авторського права 

 
23.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Романченко Юлія Олександрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір "Спрощена система оподаткування фізичних осіб - 

підприємців: стан та перспективи розвитку" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Обґрунтовано фактори вибору групи єдиного податку господарюючими 

суб'єктами. Визначено тенденцію зміни кількості підприємців та суми 

сплаченого єдиного податку до бюджету. 
 

 

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99910 

Дата реєстрації авторського права 

 
23.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Романченко Юлія Олександрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір "Кошторис доходів і видатків бюджетних установ: 

контрольно-аналітичний аспект" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Визначено економічну сутність, методику та техніку проведення 

контролю виконання кошторису бюджетних установ. Обґрунтовано 
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актуальність контролю цільового використання бюджетних ресурсів та 

економії державних ресурсів. 
 
 

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

99911 

Дата реєстрації авторського права 
 

23.09.2020 

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

 

Яновська Наталія Миколаївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір науково-освітнього характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Літературний письмовий твір науково-освітнього характеру "Хартія 

"Співдружність гармонійних націй" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Хартія "Співдружність гармонійних націй" декларує основні 

принципи міжнародної гармонізувальної діяльності, проголошує 

створення та структуру Міжнародного глобального руху 

"Співдружність гармонійних націй", формування в рамках руху 

Міжнародної системи інноваційної гармонізувальної освіти. 
 
 
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

99912 

Дата реєстрації авторського права 
 

23.09.2020 

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

 

Яновська Наталія Миколаївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Твір образотворчого мистецтва "Символ Міжнародного глобального 

руху "Співдружність гармонійних націй" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Символ Міжнародного глобального руху "Співдружність гармонійних 

націй" є складова композиція, в якій сім пересічних кілець, розташова-

них в райдужному колі навколо центра, уособлюють співдружність 

гармонійних націй, що живуть на семи континентах Землі. 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

99913 

Дата реєстрації авторського права 

 
23.09.2020 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Охріменко Оксана Станіславівна 

Повне ім'я 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 "Побачення" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

99914 

Дата реєстрації авторського права 
 

23.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Манукян Арман Андранікович 

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) 
 

 

Поезія "Величие мужчины" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99915 

Дата реєстрації авторського права 

 
23.09.2020 

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

 

 

Манукян Арман Андранікович 

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) 

 

 

Поезія "Я не забыл твой подвиг, Воин" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

99916 

Дата реєстрації авторського права 
 

23.09.2020 

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

 

Манукян Арман Андранікович 

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) 
 

 

Поезія "Я вижу грусть в глазах животных" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

99917 

Дата реєстрації авторського права 
 

23.09.2020 

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

 

Єрмолаєва Марина Валентинівна, Романченко Юлія Олександрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Науковий твір "Налогообложение, бухгалтерский учет и отчетность в 

сельськом хозяйстве Украины" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

В статті обґрунтовано запровадження спрощенної системи 

оподаткування, обліку та звітності як елемента стимулювання 

аграрного бізнесу в Україні. 
 

 
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

99918 

Дата реєстрації авторського права 
 

24.09.2020 

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

 

Фастівська Олена 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) 

 

 

Сценарій проведення культурно-масового заходу "Олександрійський 

бал" 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

99919 

Дата реєстрації авторського права 

 
24.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Фастівська Олена 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) 

 

 

Сценарій проведення Веломарафону "ВелоСОТКА Біла Церква" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

99920 

Дата реєстрації авторського права 

 
24.09.2020 

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

 

 

Фастівська Олена 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) 

 

 

Сценарій проведення Фестивалю Повітряних куль "Олександрійська 

феєрія" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

99921 

Дата реєстрації авторського права 
 

24.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Чорна Ірина Петрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

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

 

 

Літературний письмовий твір, створений для кіно 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Сценарій короткометражного ігрового фільму "Чучмек" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Семирічний кримчанин - Сеїт Аблаєв, переїздить з матір'ю та сестрою 

на материкову Україну. Єдине, що залишається в нього від батька - 

морські камінці, які одного дня у хлопчика відбирають шкільні 

розбишаки. 
 
 

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99922 

Дата реєстрації авторського права 

 
24.09.2020 

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

 

 

Чорна Ірина Петрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір, створений для кіно 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Сценарій повнометражного ігрового фільму "Відтепер і до самої 

смерті" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

В військово-польовий шпиталь зони АТО привозять тяжкопораненого 

сапера (позивний "ОЗМ"), який підірвався на міні під час свого 

останнього завдання. 
 

 

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99923 

Дата реєстрації авторського права 

 
24.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Дігтяренко Валентин Валентинович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір, створений для кіно 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Сценарій документального фільму "Людина волі" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Стрічка "Людина волі" пропонує поглянути на життя Валерія 

Сушкевича - нашого співвітчизника, діяча параолімпійського руху з 
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міжнародним визнанням та дізнатися секрет українського 

параолімпійського успіху. 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

99924 

Дата реєстрації авторського права 
 

24.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Зоценко Микола Леонідович, Винников Юрій 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) 
 

 

Монографія "ФУНДАМЕНТИ, ЩО СПОРУДЖУЮТЬСЯ БЕЗ 

ВИЙМАННЯ ҐРУНТУ" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Фундаменти, що споруджуються без виймання ґрунту : 

Монографія / М. Л. Зоценко, Ю. Л. Винников. - Полтава : ПолтНТУ імені 

Юрія Кондратюка, 2019. - 346 с., іл. : 191, табл. : 28 ; бібліогр. 283 назви. 
Анотація  

Монографію присвячено встановленню закономірностей утворення 

форм, розмірів і властивостей ґрунтів "зони впливу" фундаментів і 

штучних основ, які споруджуються без виймання ґрунту. 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

99925 

Дата реєстрації авторського права 
 

24.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Ртіщев Владислав Вікторович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 
 

 

Літературний письмовий твір "Міжнародний проект "GreenWoodzle" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Метою "Міжнародного проекту "GreenWoodzle" є ефективне поєднан-

ня нової методики навчання дітей біології та соціології в теорії та 

практиці з реальною допомогою навколишньому середовищу шляхом 

озеленення. 
 
 

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99926 

Дата реєстрації авторського права 

 
24.09.2020 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Синіцька Тетяна Віталіївна, Хижняк Віктор Степанович, Хижняк 

Наталія Григорівна, Терлецький Олександр Олександрович, 

Терлецька Аріна Анатоліївна, Долінський Микола Олександрович, 

Долінська Каріна В'ячеславівна, Скряга Максим Миколайович, 

Скряга Аліна Вікторівна 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір "Програма психіатричної реабілітації осіб похилого віку" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Програма висвітлює актуальні питання ролі психосоціальних 

факторів. 
 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

99927 

Дата реєстрації авторського права 
 

24.09.2020 

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

 

Золотов Станіслав Олександрович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Пісня "Землю оставьте детям" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Публічне сповіщення: Золотов С. О. "Землю оставьте детям". - Дніпро : 

ДП "Телерадіокомпанія "Стерх", телеканал "11 канал", 2019. - 13 грудня.  
Анотація  

 
 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

99928 

Дата реєстрації авторського права 
 

24.09.2020 

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

 

Гудзь Тетяна Олександрівна 

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 

"Особливості формування соціально-професійної зрілості майбутніх 

соціальних педагогів" 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

У статті висвітлюються проблеми особливостей формування соціально-

професійної зрілості майбутніх соціальних педагогів. 
 

 

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99929 

Дата реєстрації авторського права 

 
24.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Гудзь Тетяна Олександрівна 

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 

"Компонентно-структурний аналіз соціальної зрілості у студентів - 

майбутніх соціальних педагогів" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У статті розглянуто поняття соціальної зрілості майбутніх соціальних 

педагогів. Автор аналізує процес формування соціальної зрілості 

особистості через призму взаємозумовлених процесів - становлення та 

розвиток. 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99930 

Дата реєстрації авторського права 

 
24.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Гудзь Тетяна Олександрівна 

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 

"Соціально-психологічна реабілітація українських ветеранів" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У статті розглянуто особливості соціально-психологічної реабілітації, 

спрямованої на відновлення психічного та соціального стану 

українських ветеранів. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

99931 

Дата реєстрації авторського права 
 

24.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Гудзь Тетяна Олександрівна 

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 

"Гендерна соціалізація студентської молоді" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У статті викладені деякі аспекти щодо актуальності дослідження 

проблеми гендерної соціалізації. Розглянуто роль та значення навчально-

виховного процесу закладу вищої освіти щодо гендерної соціалізації 

студентської молоді. 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

99932 

Дата реєстрації авторського права 

 
24.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Гудзь Тетяна Павлівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 

"Обґрунтування потреби вдосконалення практичних механізмів 

статевої соціалізації у підлітковому віці" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Стаття присвячена сексуальній соціалізації підлітків. Автор розкриває 

сутність таких наукових понять як "статева соціалізація" та "сексуальна 

культура". 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99933 

Дата реєстрації авторського права 

 
24.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Юсин Яків Олексійович, Шевчук Михайло Михайлович 

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 "VideoConfCapturer" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Комп'ютерна програма є складовою системи 3D-відеоконференції та 

виконує роль захоплювача та передавача відео, надсилаючи його на 

спеціальний сервер. Програма має графічний інтерфейс користувача, 

відразу відображаючи результати захоплення та оброблення відео 

(технологія "зеленого екрана"). 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

99934 

Дата реєстрації авторського права 

 
24.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Юсин Яків Олексійович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма "BenchmarkDotNet2Highcharts 1.0.0" 

("BenchmarkDotNet2Highcharts") 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Бібліотека надає інтерфейс для автоматичної побудови інтерактивних 

графіків на основі даних BenchmarkDotNet (тестування швидкодії 

коду). На даний час, бібліотека підтримує побудову коробкових 

графіків для звичайних, параметризованих, та кросплатформних тестів 

швидкодії коду.  
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

99935 

Дата реєстрації авторського права 
 

24.09.2020 

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

 

Юсин Яків Олексійович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Комп'ютерна програма "YetAnotherConsoleTables 3.0.0" 

("YetAnotherConsoleTables") 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
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Анотація  

Бібліотека надає мінімалістичний інтерфейс для табульованого виводу 

колекцій об'єктів до консолі. При цьому бібліотека надає такі додаткові 

функціональні можливості як керування форматом таблиці, іменем та 

порядком колонок, задавання власних конвертерів значень в рядки. 
 
 

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

99936 

Дата реєстрації авторського права 

 
24.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Юсин Яків Олексійович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма "VideoConfServer" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Комп'ютерна програма є складовою системи 3D-відеоконференції та 

виконує роль сервера, що з'єднує клієнтів. Приймаючи відеопотік від 

програми-передавача, сервер виконує розсилання даних клієнтам-

приймачам. Також на базі цього сервера може бути організоване 

додаткове оброблення відеопотоку.  
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99937 

Дата реєстрації авторського права 

 
24.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Юсин Яків Олексійович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма "VideoConfClient" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Комп'ютерна програма є складовою системи 3D-відеоконференції та 

виконує роль приймача відеопотоку зі спеціального сервера. При 

цьому, програма виконує розгортку даного відео на екрані спеціальним 

чином для отримання 3D-ефекту за допомогою спеціальної конструкції 

з пластику. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

99938 

Дата реєстрації авторського права 
 

24.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Юсин Яків Олексійович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма "SimpleNetNlp 3.8.0" ("SimpleNetNlp") 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Бібліотека надає інтерфейс для створення програм з аналізу природно-

мовних текстів, надаючи такі  функціональні можливості як: розбиття 

тексту на речення та слова, лематизація, виділення іменованих сутностей, 

аналіз тональності тощо.   
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

99939 

Дата реєстрації авторського права 
 

24.09.2020 

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

 

 

Рібцун Юлія Валентинівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Навчально-методичний посібник "Учні початкових класів із тяжкими 

порушеннями мовлення: навчання та розвиток" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У навчально-методичному посібнику проаналізовано існуючі труднощі 

у навчанні молодших школярів із тяжкими порушеннями мовлення, 

запропоновано можливі шляхи реалізації їх мовленнєвих потреб, 

розкрито актуальні питання організації та практичної реалізації 

освітнього процесу в початковій школі. 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

99940 

Дата реєстрації авторського права 
 

24.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Зикань Христина Імрівна, Сергійчук Юліанна Павлівна 

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) 

 

 

Навчально-методичний посібник "Нова українська школа: методика 

навчання угорської мови в 1-4 класах закладів загальної середньої 

освіти на засадах компетентнісного підходу" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

99941 

Дата реєстрації авторського права 

 
24.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Ковальова Катерина Вікторівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

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

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Збірка музичних творів "KOVANA" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Збірка музичних творів містить: музичний твір з текстом "Остановите", 

музичний твір без тексту "Батькам", музичний твір без тексту 

"Богородиця", музичний твір без тексту "Рушники", музичний твір без 

тексту "Мати Україна". 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99942 

Дата реєстрації авторського права 

 
24.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Боднар Олена Андріївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір "УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ САНАЦІЄЮ 

ПІДПРИЄМСТВА В СХЕМАХ І ТАБЛИЦЯХ: методичні рекомендації 

для проведення практичних занять здобувачам вищої освіти ступеня 

"магістр" спеціальності 072 "Фінанси, банківська справа та 

страхування" денної форми навчання" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Управління фінансовою санацією в схемах і таблицях 

[Електронний ресурс] : метод. реком. щодо виконання практичних 
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занять здобувачам вищої освіти ступеня "магістр" спеціальності 072 

"Фінанси, банківська справа та страхування" денної форми навчання / 

уклад. О. А. Боднар. - Електрон. текст. дані. - Миколаїв : МНАУ, 2019. - 

67 с. URL: http: // space.mnau.edu.ua./jspui/ bitstream/123456789/1/ 

Upravlinnia%20finansovoiu%20sanatsiieiu.pdf 
Анотація  

Важливе місце в підготовці висококваліфікованих магістрів спеціальності 

"Фінанси, банківська справа та страхування" відводиться навчальній 

дисципліні "Управління фінансовою санацією підприємства". 
 
 

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99943 

Дата реєстрації авторського права 

 
24.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

VIF (псевдонім) 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Музичний твір без тексту, похідний твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Похідний твір (кавер версія) "Києве Мій" (без слів) 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99944 

Дата реєстрації авторського права 

 
24.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Смірнов Сергій Валентинович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір "НМКД "ВІЙСЬКОВА НАУКА І ЛІДЕРСТВО" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

В книзі поєднані елементи коучингу та менторства, що спрямовані у 

практичну площу, а також опрацьована теорія і методичні основи 

військового лідерства, що спрямовані на професійну військову 

підготовку майбутніх офіцерів запасу у навчальних підрозділах 

закладів вищої освіти. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

99945 

Дата реєстрації авторського права 
 

24.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Пельчар Міла Любомирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір "Врятуй мене від мене. Велика ілюзія 

любові" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Твір написаний у художньо-психологічному стилі. У творі висвітлені 

події із життя героїні, як позитивні так і недуже, що приводить до 

мимовільного самоаналізу, який читач отримує як засіб до пізнання 

себе та розуміння близьких людей. 
 

 

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

99946 

Дата реєстрації авторського права 
 

24.09.2020 

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

 

Вознюк Людмила 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) 
 

 

Літературний письмовий твір навчального характеру "Авторська 

комунікативно-мовленнєва методика "Дитина родина" ("Дитина 

родина") 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Твір призначений для використання у домашніх умовах, а також у 

корекційній роботі логопедів, практичних психологів, вихователів, 

педагогів, батьків. Містить завдання кількох рівнів складності: на 

розвиток зорового та слухового сприймання, мислительних операцій. 
 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

99947 

Дата реєстрації авторського права 
 

24.09.2020 

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

 

Вознюк Людмила Михайлівна 

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

 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір навчального характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Опис з ілюстрацією "Драбинка мовлення. Вербальна імітація (РАС) 

для дітей з тяжкими порушеннями мовлення на основі прикладного 

аналізу" ("Драбинка мовлення") 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

99948 

Дата реєстрації авторського права 

 
24.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Вознюк Людмила 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) 

 

 

Літературний письмовий твір навчального характеру "Ритмічно-

рухові діалоги для тіла, рук та язика "Ритмограми від моєї мами" 

("Ритмограми від моєї мами") 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Друковане видання та комплекти модифікованої ритмічної музики для 

найменших. Ритмічно-рухові діалоги для тіла, рук та язика покликані 

розвивати концентрацію слухового та зорового сприймання; гармонізу-

вати мозкову діяльність; формувати зорово-моторні координації. 
 
 

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99949 

Дата реєстрації авторського права 

 
24.09.2020 

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

 

 

Коновалов Геннадій Вікторович 

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 "Кому промокоди?" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Три долі, три характери, три світогляди - все це одна й та сама авторка 

жіночих романів, головна героїня психологічного трилера. В реальному 
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житті вона мешкає  в сірому невеличкому містечку та працює 

викладачкою літератури у міському коледжі, підкоряючись 

несправедливості буденного життя. 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99950 

Дата реєстрації авторського права 

 
24.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Ковальська Наталя Михайлівна 

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 "Программа 12 

дней рождения" ("Программа 12 ДР") 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Програма 12 днів народження спрямована на саморозвиток та 

самовдосконалення людини. За рахунок використання алгоритму 

роботи з інформацією, яка находить протягом 12 днів до та після дня 

народження людини, вона має можливість проаналізувати особистісні 

реакції на події та людей. 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99951 

Дата реєстрації авторського права 

 
24.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Ковальська Наталя Михайлівна 

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 "Система 

интегрированного астронумерологического анализа "A.S.K" ("A.S.K") 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Твір побудований на засадах нумерології, західного та східного 

гороскопів. Вона спрямована на розкриття потенціалу особистості 

через обізнане використання нею своїх сильних сторін. Створена 

система дозволяє побудувати алгоритм взаємодії людини зі своїми 

частинами особистості. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

99952 

Дата реєстрації авторського права 
 

24.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Брянцев Олександр Анатолійович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Твір образотворчого мистецтва "Паперова архітектурна слайс-модель 

Kӧlner Dom" ("Паперовий собор Kӧlner Dom") 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Паперова модель архітектурного напрямку собору Kӧlner Dom. Цей 

тривимірний об'єкт має близько 1800 елементів, які, перетинаючись, 

утримують один одний. Прошарки слайс-об'єкта з'єднані пазами і 

"замками" і безперешкодно складаються.  
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

99953 

Дата реєстрації авторського права 

 
24.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Єрмаков Антон Валерійович, Глоба Лариса Сергіївна, Смаглюк 

Володимир Олександрович, Ушаков Сергій Михайлович, Якубовська 

Екатерина Андріївна, Семенюк Антон 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 "Орієнтований підхід безпеки інформації для хмарних 

обчислень" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 
 

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99954 

Дата реєстрації авторського права 

 
24.09.2020 

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

 

 

Єрмаков Антон Валерійович, Глоба Лариса Сергіївна, Смаглюк 

Володимир Олександрович, Ушаков Сергій Михайлович, Якубовська 

Екатерина Андріївна, Семенюк Антон Миколайович 
Повне ім'я або повне офіційне 

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

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Науковий твір "Хмарні середовища в сфері телекомунікацій" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

99955 

Дата реєстрації авторського права 
 

24.09.2020 

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

 

Мацюк Еліна Віталіївна, Єрмаков Антон Валерійович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Науковий твір "Методика проведення моніторингу безпеки в 

телекомунікаційних мережах з застосуванням методів криптографії" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

99956 

Дата реєстрації авторського права 
 

24.09.2020 

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

 

Мацюк Еліна Віталіївна, Єрмаков Антон Валерійович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Науковий твір "Модель управління процесом захисту 

телекомунікаційної мережі передачі даних" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

99957 

Дата реєстрації авторського права 
 

25.09.2020 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Михайлова Алла Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Складений твір, твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Збірка малюнків "Мысль и истина" ("Истина") 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

99958 

Дата реєстрації авторського права 
 

25.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Цимбал Олександр Іванович, Лібанова Елла Марленівна, Макарова 

Олена Володимирівна, Саріогло Володимир Георгійович, Остафійчук 

Ярослав Васильович, Ткаченко Лідія Григорівна, Богуш Лариса 

Григорівна, Швець Павло Анатолійович, Ярош Олег Михайлович, 

Кримова Марія Олександрівна, Черніченко Віктор Васильович, 

Откидач Максим Володимирович, Шморгун Оксана Ярославівна 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи 

Національної академії наук України 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Твір наукового характеру "Звіт про науково-дослідну роботу "ГЛОБА-

ЛЬНІ ПЕРЕДУМОВИ АСИМЕТРІЇ УКРАЇНСЬКОГО РИНКУ ПРАЦІ" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Визначено композитну природу спостережуваної асиметричності ринку 

праці, дезагрегацію якої можна представити у декількох вимірах. 

Сформовано класифікацію асиметрій ринку праці за критеріями: 

предмету асиметрії; типу механізму економічної взаємодії; за характером 

ефектів прояву. 
 

 
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

99959 

Дата реєстрації авторського права 
 

25.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Лібанова Елла Марленівна, Пирожков Сергій Іванович, Макарова 

Олена Володимирівна, Гладун Олександр Миколайович, Заяць Тетяна 

Анатоліївна, Курило Ірина Олексіївна, Лісогор Лариса Сергіївна, 

Антонюк Валентина Полікарпівна, Левчук Наталія Михайлівна, 

Малиновська Олена Анатоліївна, Новікова Олена Федорівна, Рингач 

Наталія Олександрівна, Саріогло Володимир Георгійович, Хамітов 
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Назіп Віленович, Цимбал Олександр Іванович, Позняк Олексій 

Володимирович, Черенько Людмила Миколаївна, Черніченко Віктор 

Васильович, Аксьонова Світлана Юріївна, Гнатюк Тетяна Олегівна, 

Дяконенко Оксана Іванівна, Жаховська Валентина Леонідівна, 

Краєвська Галина Олександрівна, Кримова Марія Олександрівна, 

Крімер Борис Олександрович, Майданік Ірина Петрівна, Слюсар 

Людмила Іванівна, Ткаченко Лідія Григорівна, Хмелевська Оксана 

Михайлівна, Шевчук Павло Євгенович, Шишкін Владислав 

Сергійович, Ярош Олег Михайлович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи 

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

 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Твір наукового характеру "Звіт про науково-дослідну роботу 

"МІГРАЦІЇ В УКРАЇНІ: ПРИЧИНИ, НАСЛІДКИ, ПЕРСПЕКТИВИ" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Здійснено комплексне дослідження міграцій населення в Україні: 

доведено оцінку внеску міграцій у розвиток населення та суспільства, 

зміни її ролі в епоху глобалізації; проаналізовано взаємозв'язок між 

міграцією та процесами природного руху. 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99960 

Дата реєстрації авторського права 

 
25.09.2020 

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

 

Гладун Олександр Миколайович, Лібанова Елла Марленівна, Курило 

Ірина Олексіївна, Левчук Наталія Михайлівна, Рингач Наталія 

Олександрівна, Аксьонова Світлана Юріївна, Гнатюк Тетяна 

Олегівна, Крімер Борис Олександрович, Майданік Ірина Петрівна, 

Огай Марина Юріївна, Позняк Олексій Володимирович, Полякова 

Світлана Володимирівна, Слюсар Людмила Іванівна, Хмелевська 

Оксана Михайлівна, Черніченко Віктор Васильович, Шишкін 

Владислав Сергійович, Хвалинська Віта Володимирівна 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи 

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

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Твір наукового характеру "Демографічний вимір якості життя" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Запропоноване трактування якості життя у демографічному вимірі; 

узагальнено міжнародний досвід виміру якості життя; сформовано 

систему показників демографічного виміру якості життя, у якій 

виділено вісім змістовних блоків; у межах блоків проведено аналіз 

поточної демосоціальної ситуації в Україні. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

99961 

Дата реєстрації авторського права 
 

25.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Саріогло Володимир Георгійович, Лібанова Елла Марленівна, 

Макарова Олена Володимирівна, Пирожков Сергій Іванович, Цимбал 

Олександр Іванович, Галак Наталія Мирославівна, Калашнікова 

Тетяна Миколаївна, Князєв Святослав Ігорович, Машіко Катерина 

Сергіївна, Новак Ірина Миколаївна, Огай Марина Юріївна, Пітюлич 

Михайло Іванович, Полякова Світлана Володимирівна, Сембер Степан 

Васильович, Ткаченко Лідія Григорівна, Хмелевська Оксана Михайлівна, 

Черенько Людмила Миколаївна, Черніченко Віктор Васильович, 

Чубарь Оксана Генадіївна, Шишкін Владислав Сергійович, Васильєв 

Олександр Анатолійович, Заяць В'ячеслав Сергійович, Когатько Юрій 

Леонідович, Ничипоренко Світлана Володимирівна, Терещенко Ганна 

Ігорівна, Дідківська Олена Григорівна, Реут Анна Георгіївна, Шморгун 

Оксана Ярославівна, Веремчук Анна Володимирівна, Іващенко Сергій 

Васильович, Клименко Юлія Анатоліївна, Лешенок Уляна Сергіївна, 

Откидач Максим Володимирович, Короткова Дар'я Сергіївна, 

Лукович Тетяна Володимирівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М. В. Птухи 

Національної академії наук України 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Твір наукового характеру "Звіт про науково-дослідну роботу "РІВЕНЬ 

ЖИТТЯ, БІДНІСТЬ, БАГАТСТВО ТА НЕРІВНІСТЬ В УКРАЇНІ: 

ВИМІРЮВАННЯ, МОДЕЛЮВАННЯ, ПРОГНОЗУВАННЯ" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Вперше в Україні розроблено сучасний прикладний інструментарій 

оперативного оцінювання рівня життя населення України та динаміки 

його зміни; короткострокового прогнозування монетарної бідності, а 

також методики його уточнення на основі оперативної оцінки 

показників доходів. 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99962 

Дата реєстрації авторського права 

 
25.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Кисіль Тетяна Миколаївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Твір наукового характеру "Алгоритм проектування інтерактивних 

електронних підручників за нелінійною траєкторією вивчення 

навчального матеріалу" 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

99963 

Дата реєстрації авторського права 

 
25.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Шкідченко Софія Григорівна, Середа Катерина Ігорівна, Чернієнко 

Тарас Григорович 
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 текстом "ОК" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Треба бути самим собою і тоді все буде окей. 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

99964 

Дата реєстрації авторського права 

 
25.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Білоус Лілія Борисівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття "ОЦІНКА ДОЦІЛЬНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ-

НИХ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НА ШЛЯХУ ЕКОНО-

МІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Представлено результати дослідження щодо оцінки доцільності впровад-

ження енергоефективних інноваційних заходів в Харківському регіоні. 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

99965 

Дата реєстрації авторського права 
 

25.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Мішин Анатолій Вікторович 
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Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір, створений для телебачення 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Сценарій документального фільму "100 років Українській революції: 

1920-1921 роки на Полтавщині" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

На початку 1919 року Полтавщину залишили війська Української 

Народної Республіки під тиском більшовиків. А влітку вже їх 

витіснили білогвардійські війська Денікіна. У грудні більшовики 

повернулися. Стартував завершальний період Української революції. 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99966 

Дата реєстрації авторського права 

 
25.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Павленко Олександр Олегович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Малюнок "CORPLEX" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Відтворено переплетення вісімок, що можуть бути будь-якого кольору і 

являють собою нескінченність. Є зображенням знака для товарів і 

послуг. 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99967 

Дата реєстрації авторського права 

 
25.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Обштат Олексій Віталійович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю "ОЛЛІ ТРАНС" 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма "Система фіксації адміністративних 

правопорушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в 

автоматичному режимі" 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Забезпечує збір та накопичення даних, обробку даних та автоматизацію 

організаційних та процесуальних заходів під час здійснення аналізу 

подій, що мають ознаки адміністративних порушень, та контролю за 

дотриманням правил дорожнього руху його учасниками. 
 

 
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

99968 

Дата реєстрації авторського права 
 

25.09.2020 

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

 

Давиденко Михайло Леонідович, Москаленко Олександр Михайлович, 

Житний Олександр Олександрович, Слінько Дмитро Сергійович 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Літературний письмовий твір "Альбом презентацій учбового курсу 

"Кримінальна політика Європейського Союзу" "Criminal policy of the 

European Union" ("EUCrimP") 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Альбом презентацій є ілюстрацією до учбового курсу "Кримінальна 

політика Європейського Союзу", який розроблено за підтримки 

Erasmus + Programme of the European Union, номер проєкту 611432-

ЕРР-2019-1-UA-ЕРРJMO-MODULE. 
 

 
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

99969 

Дата реєстрації авторського права 
 

25.09.2020 

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

 

Струць Василь Васильович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір (поезія), складений твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Збірка текстів пісень "Квіти кохання" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

До збірки увійшли: "Батьки наші рідні", "Білі квіти лілеї", "Білі-білі 

ромашки", "Бойківські фестини", "Весна", "Галичанка", "Гарний 

ранок", "Гори високі", "Гори полонини", "Гуцулка Оксана", "Дівчина 

кохана", "Журавлина сім'я", "Кароока", "Квіти кохання", "Квіти 

різнокольорові" та ін.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

99970 

Дата реєстрації авторського права 
 

25.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Молчанова Ірина Сергіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Роман "Разрушенное время" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Чи не на своєму місці відчувала себе Беата, працюючи на нудних 

посадах, передчуваючи, що доля підготувала для неї куди більш 

захоплюючий маршрут по життю. 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

99971 

Дата реєстрації авторського права 
 

25.09.2020 

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

 

Яценко Валентина Миколаївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Науковий твір "Методика обследования женщин с рецидивирующими 

полипами и гиперпластическими процессами в эндометрии" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Автором розроблена методика обстеження жінок з поліпами ендометрія, 

що дозволяє підвищити вірогідність результатів й скоротити термін 

виявлення статевих інфекцій в жінок, що значно скорочує тривалість 

лікування, в тому числі і безплідності. 
 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

99972 

Дата реєстрації авторського права 
 

25.09.2020 

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

 

Господарчук Сергій Валентинович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

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

 

 

Збірка віршів "Кракелюры свежего холста" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

В збірку ввійшли 72 вірші. Призначені для широкого кола слухачів. 
 

 
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

99973 

Дата реєстрації авторського права 
 

25.09.2020 

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

 

Кірик Марія Юріївна, Маргітич Катерина Євгенівна, Данилова 

Людмила 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) 
 

 

Навчально-методичний посібник "Нова українська школа: методика 

навчання української мови в 1-4 класах з навчанням угорською мовою 

закладів загальної середньої освіти на засадах компетентнісного 

підходу" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Висвітлено психологічні, психолого-лінгвістичні, дидактичні засади 

вивчення української державної мови, особливості молодших здобувачів 

освіти й базові аспекти методики викладання української мови у 

початкових класах закладів загальної середньої освіти з угорською 

мовою навчання. 
 

 
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

99974 

Дата реєстрації авторського права 
 

25.09.2020 

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

 

Байтеміров Максим Равісович 

Повне ім'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 "БИБЛИЯ КНИГИ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ ВЕТХОГО И 

НОВОГО ЗАВЕТОВ КАНОНИЧЕСКИЕ Уточнённое издание "Талифа 

Куми" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

99975 

Дата реєстрації авторського права 
 

25.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Глінкін Володимир Васильович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Науковий твір "Методика лечения зубов с хроническими апикальными 

периодонтитами в стадии обострения с деструктивными изменениями 

тканей корня" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Патологічну резорбцію вважають прогностичним несприятливим 

симптомом, що значно знижує ефективність лікувальних заходів. У 

зв'язку з цим нами була розроблена методика лікування пацієнтів, в 

якій присутня стратегія комбінованої терапії, спрямована на 

переважання відновлювальних процесів в зубі. 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

99976 

Дата реєстрації авторського права 
 

25.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Писаревська Ганна 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) 
 

 

Науковий твір "Стратегія формування ризик-орієнтованої системи 

накопичувального пенсійного забезпечення" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Обґрунтування стратегії ризик-орієнтованої системи накопичувального 

пенсійного забезпечення, що передбачає визначення мети та основних 

заходів щодо реалізації стратегії з урахуванням шляхів мінімізації 

ризиків та визначення очікуваних результатів при запровадженні 

ризик-орієнтованого підходу. 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

99977 

Дата реєстрації авторського права 
 

25.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Сивак Олександр Вячеславович  
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Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Твір образотворчого мистецтва "USM" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99978 

Дата реєстрації авторського права 

 
25.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Сивак Олександр Вячеславович  

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Твір образотворчого мистецтва "Ukrainian Shipping Magazine" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99979 

Дата реєстрації авторського права 

 
25.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Донських Анастасія Сергіївна, Якубенко Юлія Леонідівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття "Економічна сутність процесу реалізації сільськогосподарської 

продукції" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Донських А. С., Якубенко Ю. Л. Економічна сутність 

процесу реалізації сільськогосподарської продукції // Причорноморські 

економічні студії. - 2018. - Випуск 32. - С. 88-92. 
Анотація  

У статті розглянуто теоретичні аспекти процесу реалізації сільськогос-

подарської продукції. Наведено трактування процесу реалізації вітчиз-
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няними та зарубіжними науковцями. Розкрито основні етапи процесу 

реалізації продукції. Досліджено сутність формування доходів і витрат. 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

99980 

Дата реєстрації авторського права 
 

25.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Безугла Людмила Сергіївна, Ільченко Тетяна Вікторівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 
 

 

Стаття "Аналіз екотуристичної інфраструктури та формування її 

складових елементів" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Безугла Л. С., Ільченко Т. В. Аналіз екотуристичної 

інфраструктури та формування її складових елементів // 

Підприємництво та інновації. - 2020. - Випуск 11, Частина 2. - С. 72-77. 
Анотація  

У статті досліджено екотуристичну інфраструктуру та її складові 

елементи. Визначено сутність екологічного туризму та його особливості. 

Доведено, що екотуризм відіграє надзвичайно важливу роль у розвитку 

економіки країни. Сформовано складові елементи екотуристичної 

інфраструктури. 
 
 

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99981 

Дата реєстрації авторського права 

 
25.09.2020 

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

 

 

Безугла Людмила Сергіївна, Юрченко Наталія Іванівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття "Особливості формування дефініцій "конкурентоспроможність" 

та  "конкурентоспроможність підприємства" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Безугла Л. С., Юрченко Н. І. Особливості формування 

дефініцій "конкурентоспроможність" та  "конкурентоспроможність під-

приємства" // Збірник наукових праць Національного університету кораб-

лебудування імені Адмірала Макарова. - 2019. - № 3 (477). - С. 58-62. 
Анотація  

У статті згруповано основні твердження дефініцій "конкурентоспромож-

ність" та "конкурентоспроможність підприємства"; виявлено основні 

відмінні характеристики цих дефініцій; визначено напрями глибини 

дефініції "конкурентоспроможність підприємства".   
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

99982 

Дата реєстрації авторського права 
 

25.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Рубащенко Микола 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 "Кримінальна відповідальність за посягання на 

територіальну цілісність і недоторканість України" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Рубащенко М. А. Кримінальна відповідальність за 

посягання на територіальну цілісність і недоторканість України : 

монографія / М. А. Рубащенко. - Х. : Право, 2016. - 286 с. 
Анотація  

У монографії досліджено проблеми кримінальної відповідальності за 

посягання на територіальну цілісність і недоторканість України. 

Сформульовано науково обґрунтовані пропозиції з удосконалення 

закону про кримінальну відповідальність у цій частині. Здійснений 

аналіз судової практики. 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

99983 

Дата реєстрації авторського права 
 

25.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Рубащенко Микола Анатолійович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Стаття "Проблеми використання поняття "сепаратизм"  у сфері 

кримінального права" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У статті досліджено проблемні аспекти використання поняття 

"сепаратизм" у кримінально-правових дослідженнях та судовій практиці. 

Автором зроблені висновки про недоцільність та небезпечність вико-

ристання "сепаратизму" в законі про кримінальну відповідальність.  
 
 

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99984 

Дата реєстрації авторського права 

 
25.09.2020 

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

 

 

Чумак Володимир Валентинович 
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Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Монографія "Адміністративно-правові засади діяльності поліції Грузії, 

країн Балтії та України: порівняльний аналіз" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Монографію присвячено комплексному дослідженню актуальних 

теоретико-методологічних, нормативно-правових, організаційних і 

практичних питань адміністративно-правових засад діяльності поліції 

Грузії, країн Балтії та України. Визначено поняття та основні ознаки 

базових категорій. 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

99985 

Дата реєстрації авторського права 
 

25.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Панарін Борис Георгійович, Абрагамович Орест Остапович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір науково-практичного 

характеру 
Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір "Ванна для підводного горизонтального 

полісегментарного тракційного лікування в динамічному режимі 

уражень хребта та нижніх кінцівок" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Конструкція призначена для лікування хвороб опорно-рухового 

апарату, внутрішніх органів, порушень функцій систем життєдіяль-

ності у водному середовищі шляхом впливу дозованих рухових і 

тракційних навантажень на опорно-руховий апарат і  через рефлекторні 

зв'язки кістково-м'язової системи.  
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99986 

Дата реєстрації авторського права 

 
28.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Манукян Арман Андранікович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

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

 

 

Поезія "Бесстрашный" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

99987 

Дата реєстрації авторського права 
 

28.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Манукян Арман Андранікович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 
 

 

Пісенний текст "Вблизи твоих прекрасных глаз" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 
 

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99988 

Дата реєстрації авторського права 

 
28.09.2020 

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

 

 

Грек Олексій Сергійович, Плечук 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 "ШТРАФА.НЕТ" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Багатоцільова система, написана на РНР та MySQL, що слугує для 

евристичного аналізу даних відповідно до попередньо заданих шаблонів 

з подальшою сегментацією даних і формуванням документів. 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

99989 

Дата реєстрації авторського права 

 
28.09.2020 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Шевченко Юрій Миколайович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір (поезія) 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Трагедійна поема з 3-х частин "Мольфар" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Частина перша: "Рід Мольфара"; частина друга: "Стежка Мольфара"; 

частина третя: "Золото Мольфара". 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

99990 

Дата реєстрації авторського права 

 
28.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Манілов Ігор Феліксович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір "Методичні рекомендації "Психотера-

певтична подорож наодинці" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У методичних рекомендаціях розглянуто базові принципи та 

особливості реалізації методу психотерапевтичної подорожі наодинці 

(ППН). ППН є складовою системи Мультимодальної сугестивної 

психотерапії. 
 
 

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99991 

Дата реєстрації авторського права 

 
28.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Березовський Олег Миколайович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Музичний твір без тексту 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Музичний твір "Мрія" 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99992 

Дата реєстрації авторського права 

 
28.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Федосєєва Ганна 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 "Виробники сільськогосподарської продукції України на 

зовнішніх ринках: сучасний стан та перспективи" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Федосєєва Г. С. Виробники сільськогосподарської 

продукції України на зовнішніх ринках: сучасний стан та перспективи / 

Вчені записки. - 2019. - Випуск 20. - С. 118-128. 
Анотація  

Автором акцентовано увагу на необхідність розвитку сільськогоспо-

дарських товаровиробників України на зовнішніх ринках. 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99993 

Дата реєстрації авторського права 

 
28.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Краєвський Володимир Миколайович, Титенко Лариса Василівна, 

Паянок Тетяна Миколаївна, Параниця Надія Володимирівна, Богдан 

Святослав Володимирович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір навчального характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Навчальний посібник "Управлінські інформаційні системи в обліку та 

оподаткуванні" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Навчальний посібник спрямований на формування комплексу знань, 

практичних навичок і вмінь студентів щодо використання інструментів 

інформаційних систем і технологій управління обліково-аналітичним, 

контрольним та управлінським процесами на підприємстві. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

99994 

Дата реєстрації авторського права 
 

28.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Федосєєва Ганна 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) 

 

 

Монографія "Теоретико-методологічні та прикладні засади формування 

конкурентних переваг виробників сільськогосподарської продукції на 

світовому ринку" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Теоретико-методологічні та прикладні засади 

формування конкурентних переваг виробників сільськогосподарської 

продукції на світовому ринку : монографія / Г. С. Федосєєва. - 

Миколаїв : МНАУ, 2018. - 336 с. 
Анотація  

У монографії комплексно досліджено проблематику функціонування 

виробників сільськогосподарської продукції на світовому ринку. 
 
 

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99995 

Дата реєстрації авторського права 

 
28.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Куліков Олег Олегович 

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 "PAYBACK" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

99996 

Дата реєстрації авторського права 

 
28.09.2020 

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

 

 

Лукіянчук Валентин Леонідович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

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

 

 

Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 

"Навчально-тренувальний оздоровчий комплекс "Стежка 

самовдосконалення" ("Стежка самовдосконалення") 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Практика гімнастики-саморегуляції "Стежка самовдосконалення" 

створює надійну основу для подолання проблем здоров'я, для відновлення 

і розвитку функціональних можливостей людини і значного підвищен-

ня якості життя. 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

99997 

Дата реєстрації авторського права 
 

28.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Науменко Олександр Васильович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 
 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 
 

 

Комп'ютерна програма "Облік продуктів, складання меню-вимог, 

аналіз виконання натуральних норм харчування" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

99998 

Дата реєстрації авторського права 
 

28.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Баландін Федір 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 "Едігна. Донька Генріха Першого і Анни Київської. Початок 

славного служіння" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

П'єса, створена для широкого кола глядачів, в якій кожен знайде і 

історичні факти, і історію кохання, і мандри, і драматичну розв'язку. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

99999 

Дата реєстрації авторського права 
 

28.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Горільчана Любов Яківна 

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 "Запис лікувально-оздоровчої методики медитації" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Оригінальна авторська методика оздоровлення, яка базується на 

біоенергоінформаційній гармонізації організму шляхом її корекції 

рівноваги на рівні свідомості і підсвідомості. 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

100000 

Дата реєстрації авторського права 
 

28.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Палант Олексій Юрійович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру "Правила 

експлуатації трамвая і тролейбуса з інформаційно-довідковими 

матеріалами" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Палант О. Ю. Правила експлуатації трамвая і 

тролейбуса з інформаційно-довідковими матеріалами / корп. 

"Укрелектротранс". - Харків : Золоті сторінки, 2020. - 256 с. 
Анотація  

Збірник призначений для науковців та фахівців-електротранспортників, 

які зацікавлені в сталій роботі міського громадського електричного 

транспорту (трамвай, тролейбус), та містить вимоги до експлуатації 

рухомого складу та інфраструктури підприємств. 
 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

100001 

Дата реєстрації авторського права 
 

28.09.2020 

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

 

Ковбасенко Юрій Іванович, Первак Олександр Петрович 

Повне ім'я або повне офіційне 

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

 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір навчального характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

 "Антологія. Козацтво й лицарство в шкільному курсі літератури" 

посібник серії "Шкільна бібліотека" для 7 класу закладів загальної 

середньої освіти 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Посібник зацікавить учнів, розширить їхнє уявлення з теми козацтва й 

лицарства, створить передумови для вдумливого читання із задоволен-

ням, змотивує пізнавальну й читацьку активність, удосконалить досвід 

роботи з книжкою, уміння самостійно добирати літературу, шукати 

додаткову інформацію. 
 
 

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

100002 

Дата реєстрації авторського права 

 
28.09.2020 

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

 

 

Анна-Марія Сонячна (псевдонім) 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір навчального характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

 "Правильне мовлення" посібник серії "Шкільна бібліотека" для 5-9 

класів закладів загальної середньої освіти 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Посібник реалізує концепцію впровадження особистісно-зорієнтова-

ного, компетентнісного та діяльнісного підходів організації освітнього 

процесу. Спрямований на практичне набуття учнями мовленнєвого 

досвіду, розвиток і вдосконалення комунікативної компетентності. 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

100003 

Дата реєстрації авторського права 
 

28.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Глухманюк Богдана Миколаївна, Поліщук Олена Анатоліївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 
 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір навчального характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 
 

 

Навчально-методичний посібник "Нова українська школа: особливості 

організації освітнього процесу учнів початкової школи в інклюзивних 

класах" 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Метою даного навчально-методичного посібника є визначення та 

розгляд організаційно-педагогічних умов ефективного впровадження 

інклюзивного навчання в закладах загальної середньої освіти. Посібник 

рекомендований педагогічним працівникам, які працюють в інклюзивних 

класах, методистам. 
 
 

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

100004 

Дата реєстрації авторського права 

 
28.09.2020 

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

 

 

Гуменюк Віра Василівна, Прус Олеся Віталіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір навчального характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Навчально-методичний посібник "Нова українська школа: розвиток 

критичного мислення в учнів початкової школи" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Посібник створений з метою розробити та запропонувати закладам 

загальної середньої освіти методики, що розвиватимуть критичне 

мислення в учнів та учениць початкової школи на матеріалі будь-якого 

предмета. Наявні методики у посібнику дозволять вирішити комплекс 

проблем. 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

100005 

Дата реєстрації авторського права 
 

28.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Лук Ілля Григорович, Лук Геннадій Ілліч, Лотоцький Олександр 

Михайлович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Приватне акціонерне товариство "Барський машинобудівний завод"  

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 "Машина 

универсальная делительно-раскатывающая для бараночных изделий 

Ж7-ДРМ-2 (Ж7-ДРМ-3). Руководство по эксплуатации Ж7-ДРМ-2 (Ж7-

ДРМ-3). РЭ" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Настанова щодо експлуатування машини ділильно-розкатувальної. 

Призначена для вивчення і правильної експлуатації машини в 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 61, 2020 

 

269 

хлібопекарській промисловості. Містить відомості про конструкцію, 

характеристики машини, її складових частин і вказівки. 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

100006 

Дата реєстрації авторського права 
 

28.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Миколайчук Віра Георгіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 
 

 

Навчальне видання "Ботаніка. Частина 1. Робочий зошит для 

практичних занять для здобувачів вищої освіти ступеня "бакалавр" 

спеціальності 201 "Агрономія" денної форми навчання" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Навчальне видання є важливою ланкою у формуванні умінь і навичок 

з ботаніки у здобувачів вищої освіти ступеня "бакалавр" спеціальності 

201 "Агрономія" денної форми навчання. Робочий зошит упорядкований 

відповідно до програми з ботаніки, затвердженої МОН України (2012 р.). 
 

 

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

100007 

Дата реєстрації авторського права 

 
28.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Хмельницька Тетяна Іванівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір  "Програма, спрямована на захист материнства та 

дитинства, усвідомлення духовно-моральних цінностей, пробудження 

та відродження людини" (удосконалений, зі змінами та доповненнями) 

("Програма духовного відродження") 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Статті-роздуми про духовну сутність людини, її вчинки. Розкриті 

актуальні проблеми, вирішення яких спрямоване на внутрішній світ 

самої людини. Викладені практичні поради виходу з кризових ситуацій 

і попередження негативних явищ у молодіжному середовищі, захисту 

материнства та дитинства. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

100008 

Дата реєстрації авторського права 
 

28.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Слюсаренко Марія Іванівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Стаття "Інтерв'ю з невластивою для журналістської форми функцією" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Слюсаренко М. І. Інтерв'ю з невластивою для 

журналістської форми функцією // Social and Ecomomic Aspects of 

Education in Modern Society: Proceedings of the XIV International 

Scientific and Practical Conference, Vol. 1, June 25, Warsawa, Poland. - 

2019. - P. 41-44. 
Анотація  

У статті розглянуто жанрові особливості інтерв'ю та зазначено, що 

актуальна для авторів та читачів журналістська форма може 

використовуватися з невластивою функцією і використовуватися як 

політичний інструмент чи засіб рекламування. 
 
 

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

100009 

Дата реєстрації авторського права 

 
28.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Галиця Ігор Олександрович, Косарева Тетяна Вікторівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір  "Наукова розробка "СТРАТЕГІЧНІ ІННОВАЦІЙНО-

КРЕАТИВНІ КОМПЛЕКСИ 1" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 
 

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

100010 

Дата реєстрації авторського права 

 
28.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

GASPER (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, складений твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Збірка пісень "Relax" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

До збірки увійшли 3 пісні: "Карантин" виконана в шести оригінальних 

музичних обробках, пісня "Ти" - в двох обробках, пісня "RELAX" - в 

двох обробках. 
 
 

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

100011 

Дата реєстрації авторського права 

 
28.09.2020 

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

 

 

Шкарупа Олена Василівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

Сумський державний університет 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Науковий твір  "Науковий підхід до формалізації впливу каналів 

трансферу екоінновацій на економічний розвиток та безпеку країни" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Формалізовано причинно-наслідкові зв'язки між факторами, які 

обумовлюють рівень розвитку та сприятливості середовища для 

екоінновацій, що дозволило виявити канали, через які реалізація 

регуляторних впливів держави стає каталізатором ефективності 

трансферу інновацій. 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

100012 

Дата реєстрації авторського права 

 
28.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Крикун Віктор Борисович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Наукова стаття "Теоретичні та практичні аспекти удосконалення 

правових актів, норми яких регламентують адміністративно-правове 

регулювання економіки України в кризових умовах" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Крикун В. Б. Теоретичні та практичні аспекти 

удосконалення правових актів, норми яких регламентують 
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адміністративно-правове регулювання економіки України в кризових 

умовах // Вчені записки Таврійського національного університету імені 

В. І. Вернадського. - 2018. - Том 29 (68) № 3. - С. 85-89. 
Анотація  

У статті здійснений аналіз довідкової, наукової, навчально-методичної 

літератури та нормативно-правових актів з метою визначення основних 

напрямів удосконалення нормативно-правових актів, норми яких 

регламентують адміністративно-правове регулювання економіки 

України в кризових умовах. 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

100013 

Дата реєстрації авторського права 

 
28.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Крикун Віктор Борисович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Наукова стаття "Органи судової влади в системі адміністративно-

правового регулювання економіки України в кризових умовах" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Крикун В. Б. Органи судової влади в системі 

адміністративно-правового регулювання економіки України в 

кризових умовах // Правові новели. - 2018. - № 6. - С. 101-108. 
Анотація  

У статті здійснений аналіз довідкової, наукової, навчально-методичної 

літератури та нормативно-правових актів із метою визначення місця 

та ролі органів судової влади в системі адміністративно-правового 

регулювання економіки України в кризових умовах. 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

100014 

Дата реєстрації авторського права 

 
28.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Жильченко Юрій Петрович 

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 

"Психотерапевтично-гіпнотичний метод Жильченко, по лікуванню 

ВСД (соматоформні дисфункції вегетативної нервової системи), 

панічних атак, алкоголізму, тютюнопаління, ігроманії, заїкання, 

енурезу та ін. неврозів і станів" 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Використовуються техніки традиційного (класичного) гіпнозу, 

еріксоновського гіпнозу, з елементами вікової регресії, а так само 

використовуються серії структурних навіювань непрямого характеру і 

одночасно навіювання "живим" голосом. 

  
 
 

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

100015 

Дата реєстрації авторського права 

 
28.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Шевченко Володимир Олександрович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Сценарій фільма "АБСОЛЮТНОЕ ОРУЖИЕ" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

100016 

Дата реєстрації авторського права 

 
28.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Бех Іван Дмитрович, Воронцова Тетяна Володимирівна, Пономаренко 

Володимир Степанович, Страшко Станіслав Васильович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір навчального характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

 "Основи здоров'я" підручник для 6 класу закладів загальної середньої 

освіти 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Підручник "Основи здоров'я" створено відповідно до навчальної 

програми для 6 класу. Його зміст спрямовано на розвиток життєвих 

навичок, спрямованих на здоров'я, безпеку і гармонійний розвиток 

учнів. Підручник орієнтовано на використання сучасних педагогічних 

технологій. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

100017 

Дата реєстрації авторського права 
 

28.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Безбах Наталія Владленівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

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-просвітницький проект "Салон мистецтв" 

як новаційна форма діяльності музею" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Впровадження новаційних форм просвітницької діяльності шляхом 

синтезу мистецтв: живопису, музики, слова. 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

100018 

Дата реєстрації авторського права 
 

28.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Бресь Олег Миколайович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 
 

 

Твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 
 

 

Твір образотворчого мистецтва "Знак для товарів і послуг "GALIANI" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Твір має графічні елементи, а саме: стилістичне зображення грона 

винограду та лози винограду, яка обвиває літеру "G". Також у творі 

присутнє слово "GALIАNI", що виконане заголовними літерами та 

нестандартними символами англійського алфавіту. Кольрова гама 

твору може бути будь-якою. 
 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

100019 

Дата реєстрації авторського права 
 

28.09.2020 

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

 

Олійник Сергій Вікторович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 
 

 

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

 

 

Збірка графічних зображень "Othello/penelope/penelope bedroom" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Збірка містить 18 видів графічних зображень, які виконані в різних 

кольорових варіантах. 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

100020 

Дата реєстрації авторського права 
 

28.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Мохнар Людмила Іванівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 
 

 

Монографія "Виховання культури міжособистісної взаємодії курсантів 

в освітньому процесі вищих навчальних закладів ДСНС України" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У монографії розглянуто проблему виховання культури міжособистіс-

ної взаємодії курсантів у навчально-виховному процесі вищих 

навчальних закладів ДСНС України. Визначено педагогічні умови та 

розроблено педагогічну модель виховання культури міжособистісної 

взаємодії курсантів в освітньому процесі. 
 

 

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

100021 

Дата реєстрації авторського права 

 
28.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Анонімно 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Український науково-дослідний інститут спеціальної техніки та 

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

якого належить твір 

 

 

Креслення 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Креслення виробу "Караван СК-36" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

100022 

Дата реєстрації авторського права 
 

28.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Анонімно 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

Український науково-дослідний інститут спеціальної техніки та 

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

якого належить твір 

 

 

Креслення 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Креслення виробу "Заслон-8" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

100023 

Дата реєстрації авторського права 
 

28.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Анонімно 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

Український науково-дослідний інститут спеціальної техніки та 

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

якого належить твір 

 

 

Креслення 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Креслення виробу "Паскаль 1" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

100024 

Дата реєстрації авторського права 
 

28.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Анонімно 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

Український науково-дослідний інститут спеціальної техніки та 

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

якого належить твір 

 

 

Креслення 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Креслення виробу "Ампер" 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

100025 

Дата реєстрації авторського права 

 
28.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Анонімно 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Український науково-дослідний інститут спеціальної техніки та 

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

 

 

Креслення 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Креслення виробу "Караван Т-11" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

100026 

Дата реєстрації авторського права 

 
28.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Байтеміров Максим Равісович 

Повне ім'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 "БИБЛИЯ КНИГИ СВЯЩЕННОГО ПИСАНИЯ ВЕТХОГО И 

НОВОГО ЗАВЕТОВ КАНОНИЧЕСКИЕ Уточнённое издание "Талифа 

Куми" ("Уточнённое издание Библии "Талифа Куми") 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

100027 

Дата реєстрації авторського права 

 
28.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Дяченко Вікторія Юріївна 
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Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір навчального характеру, складений твір, 

усний твір 
Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 
 

 

Збірка навчальних творів "WHITE COLLAR" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Набір документів, який включає плани уроків та розроблені роздаткові 

матеріали, включаючи відео- та аудіоматеріали з використаних джерел, 

а також презентації до уроків. 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

100028 

Дата реєстрації авторського права 

 
28.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Музика Олена Оксентівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру "Психологічна 

методика "Профіль професійної самоефективності студентів" ("ППСС") 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

100029 

Дата реєстрації авторського права 

 
28.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Бондар Роман Романович 

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) 

 

 

Збірник творів практичного характеру "Книга Жизни" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

В збірник увійшли твори: том 1 "Метафизика Творца", том 2 "Закон 

Законов", том 3 "Учение Господней мудрости (метафизике) жизни". 
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Книга про суть оптимально раціонального (максимально економного) 

розвитку всякого світоглядного і буденного розвитку знання і дій 

кожної людини. 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

100030 

Дата реєстрації авторського права 
 

28.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Остапенко Яна Олександрівна, Параниця Надія Володимирівна, 

Макаренко Ольга Ярославівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття "Статистичний аналіз і тенденції розвитку готельного 

господарства в Україні" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Остапенко Я. О., Параниця Н. В., Макаренко О. Я. 

Статистичний аналіз і тенденції розвитку готельного господарства в 

Україні // Приазовський економічний вісник. - 2020. - № 1 (18). - С. 311-

316. 
Анотація  

Туристичний бізнес в Україні стає доволі важливою сферою діяльності. 

Обсяги реалізації туристичного бізнесу зростають із кожним роком все 

більше, а це потребує розміщення туристів, що спонукає державне 

управління туризмом збільшувати спрямування своєї роботи на 

утворення готельного господарства. 
 
 

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

100031 

Дата реєстрації авторського права 
 

28.09.2020 

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

 

Валявський Сергій Миколайович, Третяк Вікторія Вікторівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 
 

 

Стаття "Система управління якістю на підприємствах цукрової 

промисловості: структура, зміст та опис процедури впровадження" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Валявський С. М. Система управління якістю на 

підприємствах цукрової промисловості: структура, зміст та опис 

процедури впровадження / С. М. Валявський, В. В. Третяк // 

Ефективна економіка. - 2019. - № 10. - Режим доступ до журналу: 

http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7339/ 
Анотація  

У статті викладено досвід впровадження системи управління якістю на 

підприємствах цукрової промисловості, наведена структура, зміст та 

опис процедури її впровадження. Для забезпечення високої якості 
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продукції та послуг підприємств цукрової промисловості потрібно 

сформулювати цілі підприємства. 
 

 

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

100032 

Дата реєстрації авторського права 

 
28.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Шишпанова Наталія Олександрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття "Репутаційно-іміджевий підхід в управлінні фінансами 

страхових компаній" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Досліджено питання управління фінансами страхових компаній 

України, яке передбачає ефективне формування і використання 

ресурсів у страховій, інвестиційній та фінансовій діяльності. Обґрунто-

вано, що фінансова надійність виявляється у ступені довіри як з боку 

споживачів страхових послуг, так і держави. 
 

 

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

100033 

Дата реєстрації авторського права 

 
28.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Шишпанова Наталія Олександрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття "Напрями активізації інвестиційної діяльності страхових 

компаній України" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У статті розглянуто інвестиційні можливості вітчизняних страхових 

компаній на основі аналізу обсягів сформованих ними страхових 

резервів. Запропоновано напрями удосконалення інвестиційної 

діяльності страхових компаній з позиції самих страховиків, з позиції 

держави та з позиції клієнтів. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

100034 

Дата реєстрації авторського права 
 

28.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Чеславський Олег Євгенович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Книга "Комунікаційна стратегія політичної кампанії кандидата в 

депутати" ("Комунікаційна стратегія кандидата в депутати") 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Комунікаційна стратегія кандидата вибудовується, спираючись на 

об'єктивні дані: власний ресурс, цільову аудиторію, її проблеми, 

сподівання, округ, програми. Даний навчальний посібник допомагає 

дослідити побудувати стратегію, послідовно відповівши на 6 простих 

запитань: навіщо, хто, коли, що, де і як. 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

100035 

Дата реєстрації авторського права 
 

28.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Карафетов Володимир Олександрович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 
 

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 
 

 

Пісня "Лозовая" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

100036 

Дата реєстрації авторського права 

 
28.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Головченко Дмитро Олександрович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

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

 

Комп'ютерна програма "Комп'ютеризована система автоматизації 

обліку, розрахунків та аналізу харчування в закладах освіти" 

("КСА"Меню") 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Дана комп'ютерна програма, призначена для того, щоб полегшити 

процес складання і розрахунку меню відповідно до норм СанПІН для 

освітніх установ будь-якого типу. При цьому в комп'ютерній програмі 

можна складати меню для груп різних вікових режимів і особливостей. 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

100037 

Дата реєстрації авторського права 
 

29.09.2020 

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

 

Петрашев Сергій Миколайович, Петрашева Тетяна Іванівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір наукового характеру, 

складений твір 
Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Літературний твір наукового характеру "Інтегральний курс "Organ 

Brain Biodynamic GNM" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Курс призначений для підготовки краніосакральних терапевтів, що 

володіють знаннями про дві фази протікання біологічних конфліктів 

на рівні психіки, мозку і органу для реабілітації без медикаментозного 

навантаження.  
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

100038 

Дата реєстрації авторського права 
 

29.09.2020 

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

 

Батюк Ірина Іванівна, Чичановський Євген Вячеславович, Калин 

Роман Ігорович 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Пісня "Feeling only love" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

100039 

Дата реєстрації авторського права 
 

29.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Мартинюк 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) 

 

 

Монографія "Інноваційні технології в системі управління 

підприємствами в умовах динамічного середовища" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Мартинюк О. А. Інноваційні технології в системі 

управління підприємствами в умовах динамічного середовища : Моно-

графія / О. А. Мартинюк. - Миколаїв : ФОП Швець В. М., 2017. - 448 с. 
Анотація  

Досліджується формування інноваційних технологій управління 

підприємствами на основі теорії інноваційної динаміки, методологія 

визначення рівня управлінсько-технологічної зрілості підприємства, 

підходи оптимізації генотипу інноваційної технології управління та 

застосування комплексу ІТУ. 
 

 
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

100040 

Дата реєстрації авторського права 

 
29.09.2020 

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

 

 

Будильська Тетяна Олегівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Складений твір, твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Збіркв малюнків "Наполеон.Киев.юа" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 

 
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

100041 

Дата реєстрації авторського права 
 

29.09.2020 

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

 

Топоровська Наталія Анатоліївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

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

 

 

Збірка літературних письмових творів "Дивовижна абетка" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

"Дивовижна абетка" - збірка віршованих творів для дошкільного та 

молодшого шкільного віку. Основна мета збірки - в цікавій формі 

ознайомити дітей з усіма літерами алфавіту, поповнити словниковий 

запас, сприяти кращому запам'ятовуванню букв. Може використову-

ватися з навчальною метою батьками. 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

100042 

Дата реєстрації авторського права 

 
29.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Обштат Олексій Віталійович, Хімченко Максим Олександрович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю "ОЛЛІ ТРАНС" 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма "Система збору, обробки та накопичення даних 

з зон контролю габаритно-вагових комплексів" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Програма збирає та накопичує уніфіковані інформаційні пакети про 

результати зважування на габаритно-вагових комплексах та дані про 

аналіз транспортного потоку за типами транспортних засобів. 
 

 
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

100043 

Дата реєстрації авторського права 

 
29.09.2020 

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

 

 

Скрипніченко Ігор Віталієвич 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

Громадська організація "Просвітницько-релігієзнавчий центр 

"ПОЛТАВСЬКА БОГОСЛОВСЬКА СЕМІНАРІЯ" 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір, складений твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 
 

 

Літературний твір "Академический каталог программ "современное 

пасторство и открытия новых церквей" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

100044 

Дата реєстрації авторського права 
 

29.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Бедан Вікторія Борисівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Стаття "Психологічні характеристики осіб, схильних до переживання 

самотності різного типу" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

100045 

Дата реєстрації авторського права 
 

29.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Бедан Вікторія Борисівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Стаття "СПЕЦИФІКА АДАПТИВНОСТІ САМОТНІХ ОСІБ" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

100046 

Дата реєстрації авторського права 

 
29.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Бедан Вікторія Борисівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття "Переживання самотності як чинник психологічного 

благополуччя" 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

100047 

Дата реєстрації авторського права 

 
29.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Бедан Вікторія Борисівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття "САМОТНІСТЬ У ПРОСТОРІ СЕНСОЖИТТЄВИХ 

ОРІЄНТАЦІЙ" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 

 

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

100048 

Дата реєстрації авторського права 

 
29.09.2020 

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

 

 

Бедан Вікторія Борисівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Стаття "Життєстійкість як один із чинників схильності особистості до 

переживання самотності" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

100049 

Дата реєстрації авторського права 
 

29.09.2020 

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

 

Казарян Едмон Манвелович 

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 "Будь зі мною" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

100050 

Дата реєстрації авторського права 
 

29.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Боровець Любов Михайлівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 
 

 

Складений твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 
 

 

Методичний посібник "Використання карти на уроках історії для дітей 

з особливими потребами" 6 клас І частина" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Навчальний матеріал, наданий у методичному посібнику, сприятиме 

розвитку просторового уявлення у дітей, а також формуванню вміння 

співставляти минуле із сучасним за допомогою історичних карт. 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

100051 

Дата реєстрації авторського права 

 
29.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Плескун 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) 

 

 

Стаття "Improvement of the methodology to control risk of bank customers 

in the context of implementation of an effective risk-based approach" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У статті представлено структурно-логічну композицію результатів 

узагальнення підходів науковців до класифікації банківських ризиків. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

100052 

Дата реєстрації авторського права 
 

29.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Коваль Аліна Михайлівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір з ілюстраціями "Органайзер самостійного 

школяра" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Система планування, яка побудована на принципі унікальності кожної 

дитини. Складається з інструкції та таблиць. 
 
 

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

100053 

Дата реєстрації авторського права 

 
29.09.2020 

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

 

 

Матвєєнко Євген Георгійович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Сценарій "Солнце мертвых" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

100054 

Дата реєстрації авторського права 

 
29.09.2020 

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

 

 

Шитов Євген Михайлович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Складений твір, твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Збірка графічних зображень "FINE COFFEE" 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Збірка графічних зображень являє собою зображення слова "FINE 

COFFEE" у кількості п'ятьох зображень, створена автором і 

призначена для використання як торгових марок, знаків для товарів і 

послуг та логотипів. 
 

 
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

100055 

Дата реєстрації авторського права 

 
29.09.2020 

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

 

 

Голота Аліна Сергіївна 

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) 

 

 

Методичний посібник "Трансформаційна гра "Принц на белом коне" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Трансформаційна гра "Принц на белом коне", розроблена для 

усвідомлення, яка людина може підійти іншій людині. 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

100056 

Дата реєстрації авторського права 

 
29.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Галюк Костянтин Валерійович 

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) 

 

 

Методичний посібник "Підприємницька гра "Фінансова стратегія" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Методичний посібник "Підприємницька гра "Фінансова стратегія" - 

навчаюча гра, розроблена з ціллю максимально збільшити капітал. 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

100057 

Дата реєстрації авторського права 

 
29.09.2020 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Галюк Костянтин Валерійович, Садовенко Олег Адольфович 

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) 

 

 

Методичний посібник "Психологічно-навчальна гра "Дванадцать" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Психологічна навчальна гра "Дванадцять", розроблена з ціллю трену-

вання навичок риторики, переконання, вибудовування аргументацій-

ної лінії, перемов, усвідомленої реакції на мінливі умови у процесі 

перемовин, "покерфейсу". 
 

 

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

100058 

Дата реєстрації авторського права 

 
29.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Меламед Ганна Юріївна 

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) 

 

 

Методичний посібник "Коучінгова ділова гра "Business МИР" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Гра "Business МИР", основна ідея знаходиться в самій назві - М. И. Р. 

Світ джерело ресурсів та перенесена на модель бізнесу. 
 

 

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

100059 

Дата реєстрації авторського права 

 
29.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Костєнніков  Дмитро Михайлович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір навчального характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття "Теоретико-концептуальні основи механізму публічного 

регулювання імміграції кваліфікованої робочої сили" 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Костєнніков Д. М. Теоретико-концептуальні основи 

механізму публічного регулювання імміграції кваліфікованої робочої 

сили // Аспекти публічного управління. - 2020. - Том 8 № 1. - С. 68-75. 
Анотація  

Сучасний стрімкий прогрес процесу інтеграції України у європейський 

простір пояснює об'єктивність супровождення цього процесу явищем 

імміграції. Такий стан посилює увагу науковців до дослідження впливу 

імміграції кваліфікованої робочої сили на економічний, соціально-

політичний стан держави. 
 

 

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

100060 

Дата реєстрації авторського права 

 
29.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Зайченко Віта Вікторівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Роман "Відьомські війни. Історія третя. Книга третя" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Сьюзен О'браян - 17 річна дівчина, яка обожнює танці і мріє в майбут-

ньому продовжувати танцювати. Поки підлітка діймають цілком 

тривіальні думки про навчання і танці та який шлях обрати, вона не 

замислюється, що ж чатує на неї. Трагічні події настигають зненацька.  
 

 

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

100061 

Дата реєстрації авторського права 

 
29.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Кучеркова Світлана Олександрівна, Голуб Наталія Олександрівна, 

Демчук Олена Миколаївна  
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Навчальний посібник для виконання практичних робіт 

"Бухгалтерський облік" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Навчальний посібник для виконання практичних робіт "Бухгалтерсь-

кий облік" містить 10 практичних робіт. В кожному практичному 
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занятті відображено мету, що повинен знати і вміти студент після 

виконання роботи, наведено завдання для виконання вказівки щодо їх 

вирішення. 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

100062 

Дата реєстрації авторського права 
 

29.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Ромашенко Оксана 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) 
 

 

Літературний письмовий твір "Положення про проведення Міжнародного 

театрального конгресу "Театр крокує Європою" ("Конгрес "Театр 

крокує Європою") 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 
 

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

100063 

Дата реєстрації авторського права 

 
29.09.2020 

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

 

 

Галюк  Костянтин Валерійович, Галюк Юлія Володимирівна, 

Омельченко Наталія Олександрівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Методичний посібник "Обучающая игровая методика 

"PROFOРИЕНТИР" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Методика розроблена для усвідомленого обрання майбутньої професії. 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

100064 

Дата реєстрації авторського права 

 
29.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Грановська Маргарита Ігорівна 
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Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Графічне зображення "ROBOTS AND PROTOTYPES" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Графічне зображення являє собою зображення слова "ROBOTS AND 

PROTOTYPES", 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 

 

 

100065 

Дата реєстрації авторського права 

 
29.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Голота Аліна Сергіївна 

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) 

 

 

Методичний посібник "Трансформаційна гра "ЗНАЧИМАЯ" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Трансформаційна гра "ЗНАЧИМАЯ", розроблена для підвищення та 

усвідомлення своєї значимості людиною. 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

100066 

Дата реєстрації авторського права 

 
29.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Галюк Юлія Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір практичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Методичний посібник "Экономическая бизнес-игра "Вектор развития" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
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Анотація  

Економічна бізнес-гра "Вектор развития" це настільна гра для 

власників бізнесу, людей, починаючих свою справу, що бажають 

отримати від свого бізнесу або справи більший результат, ніж зараз.  
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

100067 

Дата реєстрації авторського права 

 
29.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Макаренко Андрій Петрович, Меліхова Тетяна Олегівна, Чакалова 

Наталія Сергіївна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Навчальний посібник "Теорія і методика документування в обліку та 

аудиті" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У навчальному посібнику розкрито теоретичні та методологічні основи 

документування в обліку та аудиті. Докладно розглянуто особливості 

документування в обліку та аудиті грошових коштів, запасів і необо-

ротних активів, розрахунків з дебіторами та кредиторами, заробітної 

плати. 
 
 

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

100068 

Дата реєстрації авторського права 

 
29.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Макаренко Андрій Петрович, Меліхова Тетяна Олегівна, 

Подмешальська Юлія Володимирівна, Чакалова Наталія Сергіївна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Навчальний посібник "Бухгалтерський облік" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У навчальному посібнику систематизовано методологічні аспекти 

теорії та практики бухгалтерського обліку відповідно до чинного 

законодавства. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

100069 

Дата реєстрації авторського права 
 

29.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Сєров Микола Вікторович, Скафенко Михайло Сергійович, 

Монастирський Олег Васильович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю "СМІДЛ" 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма "Smiddle Kahlenberg Platform" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

100070 

Дата реєстрації авторського права 
 

29.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Розов Юрій Георгійович, Дмитрієв Дмитро Олексійович, Русанов 

Сергій Аркадійович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма "Profile Generator" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Програма являє собою генератор евольвентних профілів для 

автоматичного створення шаблонів формування геометричних пара-

метрів каналу довгомірних трубчастих виробів з профільованою 

внутрішньою поверхнею.   
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

100071 

Дата реєстрації авторського права 

 
29.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Валько Тарас Йосипович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір, складений твір 
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Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Складений твір "Методичний посібник по створенню модного 

фарбування" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 

 
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

100072 

Дата реєстрації авторського права 
 

29.09.2020 

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

 

Сідак Ігор Вікторович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір учбового характеру, складений твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Посібник для комп'ютерної гри "Дискретна математика "Silver Cats" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Посібник для комп'ютерної гри "Дискретна математика "Silver Cats" 

створений для спрощення розуміння правил гри користувачами. 
 

 
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

100073 

Дата реєстрації авторського права 
 

29.09.2020 

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

 

Сідак Ігор Вікторович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Музичний твір без тексту, складений твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Збірка музичних творів "Партитури музики з альбому "Silver Cats 

Soundtracks" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

До збірки музичних творів "Партитури музики з альбому "Silver Cats 

Soundtracks" включені 9 партитур і нот для оркестру та 5 партитур і 

нот для рояля, які написані автором для комп'ютерної гри "Silver Cats". 
 

 

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

100074 

Дата реєстрації авторського права 
 

29.09.2020 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Сідак Ігор Вікторович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Музичний твір без тексту, складений твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Музичний альбом "Silver Cats Soundtracks" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

До музичного альбому "Silver Cats Soundtracks" включено 

чотирнадцять музичних творів, які написані автором для комп'ютерної 

гри "Silver Cats" 
 
 

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

100075 

Дата реєстрації авторського права 

 
29.09.2020 

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

 

 

Самодін Артем Володимирович, Чуприна Олена Віталіївна, Антощук 

Андрій Олександрович, Несен Ольга Олександрівна, Чорний Микола 

Васильович, Нагайник Тарас Григорович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

Національна академія внутрішніх справ 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір учбового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 
 

 

Науковий твір "Дистанційний курс з навчальної дисципліни 

"Домедична підготовка" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Метою створення даного твору є вивчення у навчальному закладі 

дисципліни "Домедична підготовка". В зазначеному курсі 9 тем, які 

складаються з навчальних матеріалів, мультимедійних презентацій, а 

також питань для самостійної підготовки та тестів. 
 

 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

100076 

Дата реєстрації авторського права 

 
29.09.2020 

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

 

 

Кравець Віталій Михайлович, Симон Юрій Сергійович, Бандура Олег 

Олександрович, Носенко Олександр Володимирович, Кондратьєв Ігор 

Михайлович, Роговенко Марія Михайлівна, Шевчук Роман 

Миколайович, Петрова Ганна Миколаївна, Кумеда Тетяна Андріївна, 

Стус Вікторія Іванівна, Павлишин Олег Володимирович, Михайленко 

Роман Володимирович 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

Національна академія внутрішніх справ 
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Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір учбового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Науковий твір "Дистанційний курс з навчальної дисципліни 

"Філософія" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Метою створення даного твору є вивчення в навчальному закладі 

дисципліни "Філософія". В зазначеному курсі 8 тем, які складаються з 

лекційних занять, презентацій, питань для опрацювання, матеріалів 

для самостійної роботи та підсумкових тестів. 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

100077 

Дата реєстрації авторського права 
 

29.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Кравець Віталій Михайлович, Симон Юрій Сергійович, Бандура Олег 

Олександрович, Носенко Олександр Володимирович, Кондратьєв Ігор 

Михайлович, Роговенко Марія Михайлівна, Шевчук Роман 

Миколайович, Петрова Ганна Миколаївна, Кумеда Тетяна Андріївна, 

Стус Вікторія Іванівна, Павлишин Олег Володимирович, Михайленко 

Роман Володимирович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Національна академія внутрішніх справ 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір учбового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературно-письмовий твір учбового характеру "Електронні 

презентації з навчальної дисципліни "Філософія" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Метою створення даного твору є вивчення в навчальному закладі 

дисципліни "Філософія". В зазначеній презентації 8 тем, які 

складаються з 357 слайдів. 
 

 

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

100078 

Дата реєстрації авторського права 

 
30.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Кравчук Володимир Іванович, Постельга Сергій Станіславович, 

Смоляр Вячеслав Іванович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Державна наукова установа "Український науково-дослідний інститут 

прогнозування та випробування техніки і технологій для 

сільськогосподарського виробництва імені Леоніда Погорілого" 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

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

 

 

Науковий твір "Проектні рішення адаптованих до вимог ЄС сімейних 

вівцеферм" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Під час розроблення проектних рішень сімейних ферм для утримання 

овець на 25, 50 та 100 голів були враховані ключові аспекти щодо 

нормативних вимог Європейського Союзу за різними напрямками. 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

100079 

Дата реєстрації авторського права 

 
30.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Кіт Наталія Богданівна, Дмитрук Олександр Миколайович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Сценарій "Український короткометражний неонуар "Онтогоністка 

історія до оповідання" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Юна акторка у співпраці з досвідченою режисеркою завершує запис 

анонсу спільного авторського кіно. Цього ж вечора у їх особистих 

діалогах випливає дивна фраза, почута акторкою в таксі по радіо. У 

лабіринтах кіностудії розпочинаються пошуки містичної радіостанції. 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

100080 

Дата реєстрації авторського права 

 
30.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Бутенко Олена Петрівна, Опікунова Наталія Валентинівна, 

Садовниченко Олександр Вадимович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття "БІЗНЕС-ІНДИКАТОРИ ІННОВАЦІЙНО РОЗВИТКУ 

ПІДПРИЄМСТВА ТА ЙОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Досліджуються кредитно-фінансовий інструментарій розвитку 

інноваційної діяльності підприємництва в Україні та розроблені 
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ключові індикатори бізнес-процесів інвестиційного забезпечення 

інноваційного розвитку підприємства. 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

100081 

Дата реєстрації авторського права 
 

30.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Денисюк Сергій Петрович, Рибій Михайло Володимирович, 

Мельничук Григорій Валерійович 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Науковий твір "Методологія аналізу локальних мереж (Microgrid) 

постійного струму з циклічно змінними параметрами елементів" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Розглянуто методологію аналізу локальних мереж (Microgrid) на основі 

постійного струму з циклічно змінними параметрами елементів. Про-

ведено аналіз особливостей побудови системи рівнянь для розрахунків, 

які відбуваються в електричних колах на основі підвищення 

енергоефективності. 
 

 

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

100082 

Дата реєстрації авторського права 

 
30.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Лановенко Євген Олегович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір, складений твір, твір образотворчого 

мистецтва 
Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Складений твір "Проект веб-сайту та додатку для смартфонів 

Профорієнтаційна онлайн платформа "Турнір професій" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

100083 

Дата реєстрації авторського права 
 

30.09.2020 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Дроздова Ірина Володимирівна, Храмцова Вікторія Вікторівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір навчального характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір навчального характеру "Силабус із 

дисципліни "Загальна психологія: відчуття сприймання" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Силабус розроблено для студентів, які навчаються за освітньо-профе-

сійною програмою "Психологія" галузь знань 05 "Соціальні і поведін-

кові науки", ступінь вищої освіти - бакалавр. Мета курсу - формування 

уявлень про поняття відчуття та сприймання, про фізіологічні основи. 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

100084 

Дата реєстрації авторського права 
 

30.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Дроздова Ірина Володимирівна, Храмцова Вікторія Вікторівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір навчального характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 
 

 

Літературний письмовий твір навчального характеру "Силабус із 

дисципліни "Загальна психологія: Свідомість, самосвідомість, 

діяльність, самопізнання" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Силабус розроблено для студентів, які навчаються за освітньо-профе-

сійною програмою "Психологія" спеціальності 053 "Психологія" 

галузь знань 05 "Соціальні і поведінкові науки", ступінь вищої освіти - 

бакалавр. Мета курсу - формування уявлень про свідомість, 

самосвідомість, діяльність, самопізнання. 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

100085 

Дата реєстрації авторського права 
 

30.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Дроздова Ірина Володимирівна, Храмцова Вікторія Вікторівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір навчального характеру 
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Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір навчального характеру "Силабус із 

дисципліни "Загальна психологія: увага, пам'ять, мислення, 

мовлення" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Силабус розроблено для студентів, які навчаються за освітньо-профе-

сійною програмою "Психологія" спеціальності 053 "Психологія" 

галузь знань 05 "Соціальні і поведінкові науки", ступінь вищої освіти - 

бакалавр. Мета курсу - формування уявлень про поняття уваги, 

пам'яті, мислення, мовлення. 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

100086 

Дата реєстрації авторського права 

 
30.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Фішер Володимир Михайлович, Чистяков Олег Олегович, Бушмакін 

Евген Володимирович, Крикуненко Сергій Віталійович, Мельник 

Мирослава Миколаївна, Доколова Альона 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) 

 

 

Сценарій проведення церемонії відкриття салону "Рош бобуа" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

100087 

Дата реєстрації авторського права 

 
30.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Фішер Володимир Михайлович, Чистяков Олег Олегович, Бушмакін 

Евген Володимирович, Крикуненко Сергій Віталійович, Мельник 

Мирослава Миколаївна, Доколова Альона 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) 

 

 

Сценарій проведення урочистої церемонії відкриття турніру 

"Міжнародні змагання на кубок олімпійської чемпіонки Стели 

Захарової" 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

100088 

Дата реєстрації авторського права 

 
30.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Григорецька Ірина Ігорівна, Ізбаш Катерина Сергіївна, Домброван 

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) 

 

 

Монографія "Правове регулювання цільового використання земель у 

межах населених пунктів України" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Григорецька І. І. Правове регулювання цільового 

використання земель у межах населених пунктів України : моногр. /  

І. І. Григорецька, К. С. Ізбаш, Н. В. Домброван. - Одеса : видавець 

Букаєв Вадим Вікторович, 2019. - 142 с. 
Анотація  

Монографія присвячена дослідженню правового регулювання цільового 

використання земель у межах населених пунктів України. Розглянуто 

історичні передумови розвитку правовідносин у сфері земельного 

законодавства та проаналізовано теоретичні аспекти доктринальних 

джерел щодо використання земель. 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

100089 

Дата реєстрації авторського права 

 
30.09.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Геворкян Артем Юрійович, Другова Олена Сергіївна, Клепікова 

Світлана Володимирівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру "ФАКТОРИ, ЩО 

ВПЛИВАЮТЬ НА ВИЗНАЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВО-

СТІ ТА ВАРТОСТІ БІЗНЕСУ" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Запропоновано основні фактори, що впливають на оцінку вартості 

компанії та на основі емпіричного дослідження визначено кореляцій-
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ний зв'язок між значенням цих факторів та вартістю компаній 

металургійної галузі.  
 
 

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

100090 

Дата реєстрації авторського права 

 
01.10.2020 

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

 

 

Топчієв Олександр Григорович, Мальчикова Дар'я Сергіївна, 

Пилипенко Ігор Олегович, Яворська Вікторія Володимирівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Підручник "Методологічні засади географії" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Підручник рекомендований студентам і науковцям географічних 

спеціальностей, а також фахівцям ландшафтного планування та 

планування територій, економістам, демографам, соціологам, екологам, 

управлінцям. 
 

 

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

100091 

Дата реєстрації авторського права 

 
01.10.2020 

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

 

 

Шафорост  Елізавета  Дмитрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Музичний твір з текстом "My Darling" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 

 

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

100092 

Дата реєстрації авторського права 

 
01.10.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Гурін Руслан Сергійович, Кушнірук Анастасія Сергіївна, Яцій 

Олександр Михайлович 
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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 "Динаміка сформованості рівнів акмеологічного становлення 

майбутніх учителів" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Гурін Р. С., Кушнірук А.С., Яцій О. М. Динаміка 

сформованості рівнів акмеологічного становлення майбутніх учителів // 

Інноваційна педагогіка. - 2020. - Випуск 21, том 1. - С. 182-187. 
Анотація  

У статті висвітлено та проаналізовано результати діагностики рівнів 

акмеологічного становлення майбутніх учителів після проведення 

формального експерименту. 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

100093 

Дата реєстрації авторського права 

 
01.10.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Гурін Руслан Сергійович, Кушнірук Анастасія Сергіївна, Яцій 

Олександр Михайлович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Стаття "Педагогічні умови акмеологічного становлення майбутніх 

учителів" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Гурін Р. С., Кушнірук А. С., Яцій О. М. Педагогічні 

умови акмеологічного становлення майбутніх учителів // Педагогічні 

науки. - 2020. - № 1 (68). - С. 56-62. 
Анотація  

У статті проаналізовано сутність педагогічних умов та їх впливу на 

акмеологічне становлення майбутніх учителів. 
 

 

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

100094 

Дата реєстрації авторського права 

 
01.10.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Аліса ТАРК (псевдонім) 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір белетристичного характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 
 

 

Повість "Жажда истины и опасность заблуждений" 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Повість "Жажда истины и опасность заблуждений" описує події, що 

практично відбуваються в одній сім'ї. Невірне розуміння того, що 

відбувається між подругами, призводить до хворобливого розриву на 

довгі роки життя.  
 

 
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

100095 

Дата реєстрації авторського права 

 
01.10.2020 

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

 

 

Библюк Нестор Іванович, Герис Микола Іванович, Бойко Михайло 

Михайлович, Щупак Андрій Львович, Шевченко Наталія Василівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Навчальний посібник "Лісотранспортні засоби: конструкція і 

розрахунок. Частина 1. Загальне компонування. Спеціальне 

обладнання" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Библюк Н. І., Герис М. І., Бойко М. М., Щупак А. Л., 

Шевченко Н. В. Лісотранспортні засоби: конструкція і розрахунок. 

Частина 1. Загальне компонування. Спеціальне обладнання / Н. І. Библюк, 

М. І. Герис, М. М. Бойко, А. Л. Щупак, Н. В. Шевченко / за ред. д-ра 

техн. наук, проф. Н. І. Библюка. - Львів : РВВ НЛТУ України, 2014. - 400 с. 
Анотація  

У посібнику викладено технологічні засади машинізації лісозаготівлі 

на екологічно вразливій місцевості та підходи до загального компо-

нування й оцінення досконалості будови лісотранспортних машин. 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

100096 

Дата реєстрації авторського права 
 

01.10.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Глухов Іван Геннадійович, Дробот Катерина Володимирівна, Пітин 

Мар'ян Петрович 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Науковий твір "Методика комплексного контролю показників 

підготовленості студентів у процесі навчання плаванню" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Методика комплексного контролю може використовуватися в 

закладах вищої освіти для визначення основних показників загальної, 
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спеціальної фізичної підготовленості, психофізіологічних показників та 

плавальної підготовленості студентів різних років навчання. 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

100097 

Дата реєстрації авторського права 

 
01.10.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Пасічник Вікторія Михайлівна, Пітин Мар'ян Петрович, Глухов Іван 

Геннадійович, Дробот Катерина Володимирівна, Глухова Ганна 

Геннадіївна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір "Методика тестування фізичної підготовленості дітей 

дошкільного віку" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Методика тестування може використовуватися в закладах дошкільної 

освіти для моніторингу корекційних і реабілітаційних заходів у дітей з 

порушеннями психофізіологічних показників. 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

100098 

Дата реєстрації авторського права 

 
01.10.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Переверзєва Олена Валентинівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий письмовий твір "Методичні рекомендації "Вокально-хорові 

вправи для розспівування хору" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Переверзєва О. В. Вокально-хорові вправи для розспі-

вування хору : метод. рекомендації для студ. спец. "Музичне мистецтво" // 

уклад. О. В. Переверзєва. - Мелітополь, 2020. - 48 с.   
Анотація  

У методичних рекомендаціях визначено основні завдання для диригента 

хору в процесі розспівування хорового колективу, обґрунтовано 

сутність і значення поняття "розспівування хору", проаналізовано 

специфічні особливості розспівування хорових колективів. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

100099 

Дата реєстрації авторського права 
 

01.10.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Савлук Ірина Віталіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Наукова стаття "Сутність понять "творчість" і "майстерність" 

музиканта-виконавця в контексті діяльнісного підходу" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У статті розкрито дефініцію поняття "майстерність", що в галузі 

мистецтва є бінарним процесом інтелектуальної власності людини, і 

поняття "творчість", що є підсумком створення об'єктивно та суб'єк-

тивно нового.  
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

100100 

Дата реєстрації авторського права 

 
01.10.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Коньков Аркадій 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 "Формування інтелектуальних почуттів студентів" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Монографічне дослідження присвячене одній з актуальних проблем 

сучасної вищої школи, а саме: пошуку найбільш оптимальних шляхів, 

що сприяли б ініціації та розвитку емоційного інтелекту студентської 

молоді. 
 
 

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

100101 

Дата реєстрації авторського права 

 
01.10.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Савлук Ірина Віталіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

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

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Наукова стаття "Позитивна мотиваційна складова як провідна 

психолого-педагогічна умова вдосконалення музично-виконавської 

майстерності студентів закладів вищої освіти" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

У статті висвітлюється зміст психолого-педагогічних умов (когнітивних, 

асертивних, аналітично-рефлексивних, інтеграційних, креативних), 

необхідних для формування у студентів вмінь повноцінного сприймання 

та переконливого художньо-виконавського втілення музичних творів. 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

100102 

Дата реєстрації авторського права 
 

01.10.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Синєгуб Петро Сергійович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Книга "Кто такой превосходный помощник? Настольная книга 

руководителя" ("Кто такой превосходный помощник?") 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

100103 

Дата реєстрації авторського права 

 
01.10.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Руденко 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) 

 

 

Монографія "Теоретико-методичні засади розвитку виразного 

мовлення майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Руденко Ю. А. Теоретико-методичні засади розвитку 

виразного мовлення майбутніх вихователів дошкільних навчальних 

закладів : [монографія] / Ю. А. Руденко. - Одеса : Бондаренко М. О., 

2015. - 460 с.  
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Анотація  

У монографії науково обґрунтовано концепцію розвитку виразного 

мовлення майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів; 

описано методологічні концепти, визначено педагогічні умови та 

надано експериментальну методику розвитку виразного мовлення 

майбутніх вихователів. 
 

 

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

100104 

Дата реєстрації авторського права 

 
01.10.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Безбах Наталія Владленівна 

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 "Науково-просвітницький проект "Стаціонарна 

експозиція Вінницького обласного художнього музею з виданням 

каталогу" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Тематично-експозиційний план стаціонарної експозиції Вінницького 

обласного художнього музею з виданням каталогу "Шедеври Вінничини. 

Експозиція музею". 
 

 

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

100105 

Дата реєстрації авторського права 

 
01.10.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Переверзєва Анна Василівна, Волков Володимир Петрович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття "Assessment and forecasting of favourable conditions for social 

entrepreneurship development" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У статті запропоновано спосіб оцінки і прогнозування рівня сприятливості 

країни до розвитку соціального підприємництва як ефективної форми 

господарювання, що дозволяє забезпечити задоволення базових потреб 

населення в умовах ринкової економіки і обмеженості ресурсів. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

100106 

Дата реєстрації авторського права 
 

01.10.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Буряк Альона 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 "Організаційно-економічний механізм залучення 

прямих іноземних інвестицій в промисловість регіонів України" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Буряк А. А. Організаційно-економічний механізм 

залучення прямих іноземних інвестицій в промисловість регіонів 

України // Економіка і регіон. - 2015. - № 2 (51). - С. 107-112. 
Анотація  

У статті досліджено основні проблеми залучення прямих іноземних 

інвестицій в регіони України. 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

100107 

Дата реєстрації авторського права 
 

01.10.2020 

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

 

 

Переверзєва Анна Василівна, Волков Володимир Петрович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття "The Method of Comprehensive Development Assessment based on 

Multy-Component Analysis" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У статті запропоновано метод розрахунку індексу комплексного 

розвитку  для країн ЄС та здійснено сценарне прогнозування. 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

100108 

Дата реєстрації авторського права 

 
01.10.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Буряк Альона 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 "Особливості інвестиційних потоків країн світу з 

різним рівнем економічного розвитку в умовах глобалізації: 

регіональний аспект" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Буряк А. А. Особливості інвестиційних потоків країн 

світу з різним рівнем економічного розвитку в умовах глобалізації: 

регіональний аспект // Ринок цінних паперів України. - 2015. - № 3-4. - 

С. 121-132. 
Анотація  

У статті проаналізовано особливості інвестиційних потоків країн світу 

з різним рівнем економічного розвитку, визначено особливості цих 

потоків в умовах глобалізації. 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

100109 

Дата реєстрації авторського права 
 

01.10.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Чичкало-Кондрацька Ірина Борисівна, Новицька Ірина Василівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 
 

 

Стаття "Using of marketing communications in agricultural enterprise" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: I. Chuchkalo-Kondratska, I. Novytska. Using of marketing 

communications in agricultural enterprise //  Економіка і регіон. - 2016. - 

№ 5 (60). - С. 55-60. 
Анотація  

Розглянуто використання маркетингових комунікацій в аграрному 

секторі, узагальнено різні підходи науковців щодо визначення поняття 

маркетингових комунікацій в аграрних підприємствах, вивчено основні 

складові елементи системи маркетингових комунікацій та їх особливості. 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

100110 

Дата реєстрації авторського права 

 
01.10.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Переверзєва Анна Василівна, Волков Володимир Петрович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття "Assessment method of social enterpreneurships nature and its 

development. Management and entrepreneurship: trends of development" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
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Анотація  

У статті запропоновано спосіб оцінки стану та розвитку соціального 

підприємництва, необхідності його запровадження в країнах та 

виокремлення умов для розвитку, що дозволяє вирішити соціально-

економічні проблеми та рухатися в напрямі побудови економіки з 

"людським обличчям". 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

100111 

Дата реєстрації авторського права 

 
01.10.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Шульга 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) 
 

 

Наукова стаття "Правова культура майбутніх фахівців медичної галузі 

як об'єкт комплексного психолого-педагогічного дослідження" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Шульга Н. В. Правова культура майбутніх фахівців 

медичної галузі як об'єкт комплексного психолого-педагогічного дос-

лідження // Науковий вісник льотної академії. - 2018. - № 4. - С. 220-225. 
Анотація  

 
 

 

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

100112 

Дата реєстрації авторського права 
 

01.10.2020 

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

 

Левченко Оксана Олександрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Наукова стаття "Неоромантичні складові новелістики Михайла 

Коцюбинського" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Левченко О. О. Неоромантичні складові новелістики 

Михайла Коцюбинського // East European Science Journal. - 2018. - № 10 

(38). - С. 68-72. 
Анотація  

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

100113 

Дата реєстрації авторського права 
 

01.10.2020 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Трошкіна Катерина Євгенівна, Мілова Тетяна Миколаївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір навчального характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Навчально-методичний посібник "Методичні рекомендації щодо 

виконання та захисту кваліфікаційних робіт зі спеціальності 262 

Правоохоронна діяльність" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

100114 

Дата реєстрації авторського права 

 
01.10.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Фішер Володимир Михайлович, Яковенко Ірина Петрівна, Белименко 

Ліліана Іванівна, Касьяненко Андрій Сергійович, Сварник Богдан 

Вячеславович 
Повне ім'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 проведення церемонії нагородження переможців всеукраїнсь-

кого конкурсу "Автомобіль року в Україні" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 
 

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

100115 

Дата реєстрації авторського права 

 
01.10.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Фішер Володимир Михайлович, Чистяков Олег Олегович, Бушмакін 

Евген Володимирович, Крикуненко Сергій Віталійович, Мельник 

Мирослава Миколаївна, Доколова Альона 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) 

 

 

Сценарій урочистостей до дня соборності України "Народ свободи" 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

100116 

Дата реєстрації авторського права 

 
01.10.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Фішер Володимир Михайлович, Яковенко Ірина Петрівна, Белименко 

Ліліана Іванівна, Касьяненко Андрій Сергійович, Сварник Богдан 

Вячеславович 
Повне ім'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 фестивалю родинної творчості "Мелодія двох сердець" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

100117 

Дата реєстрації авторського права 

 
01.10.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Фішер Володимир Михайлович, Яковенко Ірина Петрівна, Белименко 

Ліліана Іванівна, Касьяненко Андрій Сергійович, Сварник Богдан 

Вячеславович 
Повне ім'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 вечора пам'яті академіка Олександра Олексійовича 

Шалімова "Той, що рятував життя" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

100118 

Дата реєстрації авторського права 

 
01.10.2020 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Фішер Володимир Михайлович, Яковенко Ірина Петрівна, Белименко 

Ліліана Іванівна, Касьяненко Андрій Сергійович, Сварник Богдан 

Вячеславович 
Повне ім'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 творчої акції "Галерея талантів от Олени Стаценко" 

"Весняний позитив" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

100119 

Дата реєстрації авторського права 
 

02.10.2020 

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

 

Близнюк Дмитро Анатолійович, Крючков Володимир Леонідович, 

Зайченко Валерій Валерійович 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

Акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Комп'ютерна програма "Paperless" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Це програмне рішення, яке складається з п'яти програмних модулів, 

призначене для компаній та підприємців задля автоматизованого 

обміну документами між собою в електронній формі з використанням 

кваліфікованого електронного підпису будь-якого авторизованого 

центру сертифікації ключів в Україні. 
 

 

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

100120 

Дата реєстрації авторського права 
 

02.10.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Шамета Денис Володимирович, Романюк Юрій Олександрович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

Акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 
 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 
 

 

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

 

Анотація  

Web-інтерфейс призначений для спрощення проведення розрахунків 

між фізичними особами, юридичними особами та/або фізичними 

особами, за допомогою якого клієнти-тримачі карток MasterCard/Visa з 

усього світу можуть сплачувати за товари/послуги на інтернет-сайтах 

партнерів, відправляти грошові перекази. 
 
 

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

100121 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.10.2020 

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

 

 

Іваненко Станіслав Валентинович, Васильчук Геннадій Миколайович, 

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 "STUDENT TESTING" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Програма призначена для оцінювання знань і вмінь студентів немовних 

спеціальностей з метою визначення рівня навчальних досягнень 

учасників тестування відповідно до вимог чинних навчальних програм 

за допомогою технології створення та розпізнавання QR-кодів. 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

100122 

Дата реєстрації авторського права 
 

02.10.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Петінова Оксана Борисівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 
 

 

Стаття "Когнитивные элементы неоклассической модели 

экономического человека" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Petinova O. Когнитивные элементы неоклассической 

модели экономического человека // Studia Warminskie. - Olsztynie : 

Wydаwnictwo Universytetu Warminsko-Mazurskiego w Olsztynie, 2018. - 

№ 55. - P. 131-145. 
Анотація  
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

100123 

Дата реєстрації авторського права 
 

02.10.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Петінова Оксана Борисівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Стаття "Homo Economicus" Through the Lens of Metaphysics of 

Economics" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Petinova O. "Homo Economicus" Through the Lens of 

Metaphysics of Economics // Philosophy and Cosmology. - Kyiv, 2018. - 

Volume 21. - P. 84-93. 
Анотація  

 
 

 
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

100124 

Дата реєстрації авторського права 
 

02.10.2020 

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

 

Чернишова Ангеліна Ігорівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Сценарій художнього фільму "ЗОЛОТОЙ БРИГ" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 

 
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

100125 

Дата реєстрації авторського права 
 

02.10.2020 

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

 

Петінова Оксана Борисівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Монографія "Экономический человек: опыт социально-философской 

экспликации" 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Петинова О. Б. Экономический человек: опыт 

социально-философской экспликации : Монография. - Одесса : 

Печатный дом, 2016. - 336 с. 
Анотація  

 
 
 

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

100126 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.10.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Афонов Роман Петрович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір "Економіко-екологічний механізм реформування 

металургійної галузі у напряму фінансової стабілізації" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Сформовані основні риси сучасної металургійної галузі. Проаналізовано 

сучасні аспекти металургійного виробництва країни. Запропоновано 

створення дієвого ринку металобрухту як одного з екологічних 

векторів сталого розвитку металургійного виробництва. 
 
 

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

100127 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.10.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Стратонов Василь Миколайович, Гончарова Олена Вікторівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Навчально-методичний посібник "Відмова від підтримання державного 

обвинувачення: теоретичний та практичний аспекти" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Посібник присвячено проблемам законодавчого регулювання інституту 

відмови прокурора від підтримання державного обвинувачення в суді. 

Для студентів спеціальності "Право", курсантів, відомчих навчальних 

закладів, аспірантів, викладачів та практичних працівників 

правоохоронних і судових органів. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

100128 

Дата реєстрації авторського права 
 

02.10.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Шадріна Тетяна Вікторівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Книга "Сочное детство. Как свежевыжатыми соками укрепить 

здоровье ребенка (50 рецептов неимоверно вкусных соков для детей)" 

("Сочное детство") 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

100129 

Дата реєстрації авторського права 
 

02.10.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Кутузова Таїсія Валеріївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір, створений для кіно 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Сценарій документального фільму "Закрий рота!" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Документальний фільм розповідає про 16-річного Сергія, який розслідує 

корупцію у рідному селі Гатне під Києвом. Після одного з його критичних 

дописів на Фейсбуці на хлопця напав місцевий депутат. Тепер Сергію 

19 і він бере реванш: балотується на виборах проти цього депутата. 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

100130 

Дата реєстрації авторського права 
 

02.10.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Даценко Наталія 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) 

 

 

Автореферат "Система моделей оцінювання та прогнозування 

інноваційних фінансових інструментів (на прикладі криптовалют)" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У творі викладено засади та запропоновано інструментарій моделювання 

й прогнозування динаміки інноваційних фінансових інструментів на 

прикладі криптовалют. Визначено економічну сутність поняття 

"криптовалюта", розроблено таксономію криптовалют на підставі їх 

технологічних та інших властивостей. 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

100131 

Дата реєстрації авторського права 
 

02.10.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Антонець Марина Олексіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру, похідний твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 
 

 

Науковий твір "Тренінг "Стать і гендер" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Мета тренінгу - з'ясувати різницю між поняттям "стать" і "гендер", 

щоб зрозуміти жахливі наслідки гендерного мейнстримінгу для 

сучасної молоді і майбутніх поколінь. 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

100132 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.10.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Кравчук Ілля Степанович, Туренко Сергій Михайлович, Архипов 

Микола Іванович 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробнича фірма 

"Адрон" 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 
 

 

Науковий твір "Особливості монтажу, експлуатації та обслуговування 

станції оптико-електронного подавлення "Адрос" КТ-01АВ" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Розроблена в Україні станція оптико-електронного захисту суттєво 

підвищує ефективність захисту вертольотів від керованих ракет з 
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інфрачервоними головками самонаведення. Розроблені особливості 

монтажу, експлуатації та обслуговування нової станції оптико-

електронного подавлення "Адрос". 
 

 

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

100133 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.10.2020 

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

 

 

Альошин Олександр Михайлович, Туренко Сергій Михайлович, 

Архипов Микола Іванович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробнича фірма 

"Адрон" 
Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір "Технологія встановлення, технічні вимоги та особли-

вості експлуатації екранно-вихлопного пристрою "Адрос" АШ-01В" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

В Україні розроблений новий керований екранно-вихлопний пристрій 

(ЕВП) "Адрос" АШ-01В, що не має аналогів у світі. Пристрій на порядок 

знижує помітність вертольота в інфрачервоному діапазоні довжин 

хвиль. 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

100134 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.10.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Кравчук Ілля Степанович, Туренко Сергій Михайлович, Архипов 

Микола Іванович 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Науково-виробнича фірма 

"Адрон" 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 
 

 

Науковий твір "Вимоги до встановлення та експлуатації комбіновано-

го пристрою викиду хибних цілей "Адрос" КУВ 26-50 на вертольотах і 

літаках" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

З метою підвищення ефективності захисту літальних апаратів від 

ракетних систем з інфрачервоними головками самонаведення в 

Україні розроблено новий двокаліберний пристрій викиду хибних 

цілей "Адрос" КУВ 26-50. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

100135 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.10.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Кокотюха Андрій Анатолійович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір, створений для кіно 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний сценарій для кінематографічної постановки фільму 

"ЧЕРВОНИЙ. ВОГНЯНЕ КОЛО" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

1943 рік, Волинь. Командир відділу УПА Данило Червоний стикається 

з підступним ворогом - радянською диверсійною групою, якою керує 

офіцер НКВД під псевдонімом Суворов. Мета Суворова - зайняти 

територію, якою буде проходити рейдом з'єднання Ковпака. 
 

 

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

100136 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.10.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Семеній Микола Юрійович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Книга "Неправильная сказка" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

100137 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.10.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Хлистун Олена Сергіївна, Мішкой Василь Федорович, Переверзєв 

Сергій Сергійовимч, Дарованець Катерина Іванівна, Коренев 

Володимир Вікторович, Дарованець Олександр Віталійович, Туз Антон 

Ігорович, Карімов Владислав Юрійович, Крупа Оксана Петрівна 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
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Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Твір, створений для сценічного показу 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Сценарій "Живи багато" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У сценарії розкрито закриту від інших сторону багатства, де кожен 

персонаж, не зважаючи на достаток, переживає життєві кризи та 

проблеми. 
 
 

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

100138 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.10.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Хлистун Олена Сергіївна, Мішкой Василь Федорович, Переверзєв 

Сергій Сергійовимч, Дарованець Катерина Іванівна, Коренев 

Володимир Вікторович, Дарованець Олександр Віталійович, Туз Антон 

Ігорович, Карімов Владислав Юрійович, Крупа Оксана Петрівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Твір, створений для сценічного показу 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Сценарій "Третій день студента" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Студентське життя - це справжній телеканал, де є яскраві церемонії, 

душевні серіали, захопливі подорожі і кожен може знайти щось для себе. 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

100139 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.10.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Хлистун Олена Сергіївна, Мішкой Василь Федорович, Переверзєв 

Сергій Сергійовимч, Дарованець Катерина Іванівна, Коренев 

Володимир Вікторович, Дарованець Олександр Віталійович, Туз Антон 

Ігорович, Карімов Владислав Юрійович, Крупа Оксана Петрівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Твір, створений для сценічного показу 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Сценарій "Ювілей кафедри шоу-бізнесу" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
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Анотація  

Сценарій присвячений 20-річчю кафедри "Менеджер шоу-бізнесу". 

Свято проходило у новому форматі, де були задіяні спецефекти та 

втілені ідеї наших кращих спеціалістів та креативних студентів. 
 
 

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

100140 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.10.2020 

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

 

 

Хлистун Олена Сергіївна, Мішкой Василь Федорович, Переверзєв 

Сергій Сергійовимч, Дарованець Катерина Іванівна, Коренев 

Володимир Вікторович, Дарованець Олександр Віталійович, Туз Антон 

Ігорович, Карімов Владислав Юрійович, Крупа Оксана Петрівна 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Твір, створений для сценічного показу 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Сценарій "Умри бідно" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

У сценарії розкрито проблему людських відносин, їх потаємні сторони, 

те, що кожен ховає в середині душі. Конфлікт відбувається в умовах 

тотальної бідності та емоційного вигорання головних персонажів. 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

100141 

Дата реєстрації авторського права 
 

02.10.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Хлистун Олена Сергіївна, Мішкой Василь Федорович, Переверзєв 

Сергій Сергійовимч, Дарованець Катерина Іванівна, Коренев 

Володимир Вікторович, Дарованець Олександр Віталійович, Туз Антон 

Ігорович, Карімов Владислав Юрійович, Крупа Оксана Петрівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 
 

 

Твір, створений для сценічного показу 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 
 

 

Сценарій "Іменинник - король свята" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Твір направлений показати, що день народження - це не тільки 

індивідуальне свято. Він може стати справжнім колективним дійством, 

де кожен номер - новий подарунок, де кожна людина - новий друг, і 

кожен важливий. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

100142 

Дата реєстрації авторського права 
 

02.10.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Ковбатюк Марина Володимирівна, Кузьменко Оксана Михайлівна, 

Майкова Еліна Вільгельмівна, Шкляр Вікторія Вікторівна, Шевчук 

Владислава Олегівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

Державний університет інфраструктури та технологій 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 
 

 

Навчальний посібник "Міжнародна економіка" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Комплексно і систематизовано викладено основи функціонування 

міжнародної економіки, форми, методи та інструментарій міжнародного 

економічного співробітництва та механізмів його регулювання. 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

100143 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.10.2020 

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

 

Ковбатюк Марина Володимирівна, Шевчук Владислава Олегівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

Державний університет інфраструктури та технологій 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Наукова монографія "Концептуальні засади трансформації економічної 

освіти України в контексті інтеграції до світового освітньо-наукового 

простору" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Проаналізовано сучасний стан вищої економічної освіти в Україні, 

визначено тенденції і перспективи її розвитку, запропоновано концепцію 

реформування вищої освіти в Україні, висвітлено актуальні проблеми 

сучасної економічної освіти. 
 
 
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

100144 

Дата реєстрації авторського права 
 

02.10.2020 

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

 

Чихарівська-Корнило Ірина Йосифівна 

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

 

Усний твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Лекція "Авторський майстер-клас "Позиціонування брекетів" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Лекція із демонстраціями проведена лікарем-ортодонтом Іриною 

Корнило та виражена у формі відеозаписів. 
 
 

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

100145 

Дата реєстрації авторського права 
 

02.10.2020 

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

 

Чихарівська-Корнило Ірина Йосифівна 

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) 
 

 

Лекція "Авторський майстер-клас по використанню Mulligan в 

ортодонтичній практиці" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Лекція з демонстраціями проведена лікарем-ортодонтом Іриною 

Корнило та виражена у формі відеозаписів. 
 

 
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

100146 

Дата реєстрації авторського права 
 

02.10.2020 

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

 

Брославець Володимир Сергійович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Аудіовізуальний твір, складений твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Збірник аудіовізуальних творів "Альбом відеороликів" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Альбом відеороликів: автомобільний обігрівач; аероножі; аеротрек 

турбогонки; антимоскітна сітка; багатофункціональна терка Рататуй; 

бандаж на ногу; бездротовий прожектор Яструб; браслет здоров'я; 

браслет щастя від феншуй; брюки Міа; вакуумні кришки ВакуУмка; 

відеореєстратор-дзеркало тощо. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

100147 

Дата реєстрації авторського права 
 

02.10.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Більшевич Микола Миколайович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Твір образотворчого мистецтва "Народний герб міста Ковель" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Народний герб міста Ковель з урахуванням усіх історичних пам'яток 

міста. 
 

 

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

100148 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.10.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Гойда Антон Олегович, Казанцев Павло Валерійович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір, створений для кіно 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Сценарій документального фільму-портрета "Не бійся" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Документальний фільм-портрет про видатного українського кардіо-

хірурга Бориса Тодурова. В фільмі, як у дзеркалі, відображається стан 

сучасної медицина: всі її проблеми та недоліки, досягнення і проривів, 

крізь призму життєвого шляху однієї людини - лікаря Бориса Тодурова. 
 

 

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

100149 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.10.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Вороненко Ірина Вікторівна, Самсонова Вікторія Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 
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Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір "Науковий підхід оцінки  впливу цифровізації 

економіки на добробут" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Запропоновано науковий підхід оцінки впливу цифровізації економіки 

на добробут як конкретної особи та/або домогосподарства, так і суспільний 

добробут країни загалом, на основі розробленої кількісної моделі. 
 

 

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

100150 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.10.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Вороненко Ірина Вікторівна, Самсонова Вікторія Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір "Стратегічні пріоритети цифровізації економіки" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

100151 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.10.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Галустян Карен Костянтинович, Чернишова Ірина Віталіївна 

Повне ім'я 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 "Autumn love" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Дана пісня доносить до нас думку про те, що осінь - прекрасна пора 

кохання. Коли ми любимо, ми почуваємось високо, піднесеними, вільними. 

Коли ми любимо, то в жодному разі не хочемо прощатися з коханими 

та відпускати це почуття.  
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

100152 

Дата реєстрації авторського права 
 

02.10.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Галустян Карен Костянтинович, Пасічник Нверуі Олександрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Музичний твір з текстом "Ти є" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Дана пісня розповідає про романтичну історію кохання. Що може бути 

кращим, ніж бажання приготувати вранці смачну каву коханій людині? 

Коли ми закохуємось, ми відкриваємо для себе новий світ, ми немов 

"входимо у нове життя" і все навкруги стає яскравішим. 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

100153 

Дата реєстрації авторського права 
 

02.10.2020 

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

 

 

Галустян Карен Костянтинович, Десятов Костянтин Костянтинович, 

Бєляєва Тетяна Юріївна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Музичний твір з текстом "English song" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Дана пісня описує романтичну історію кохання. Уві сні дівчина уявляє 

красиво прожитий день разом з коханою людиною: як вони разом 

прокидаються, стрибають у воду, щоб побачити потік води, саджають 

насіння у садах та на полях, відпускають всі страхи і просто насолод-

жуються життям.  
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

100154 

Дата реєстрації авторського права 
 

02.10.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Галустян Карен Костянтинович, Білик Володимир 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 "I`m calling for you from heaven" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Дана композиція - це розповідь про чудовий сон, де людина є соколом, 

котрий має змогу бачити все з висоти пташиного польоту: схід і захід 

сонця, гори, ріки. Потрібно насолоджуватися кожною миттю цього сну, 

допоки не прокинешся. 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

100155 

Дата реєстрації авторського права 
 

02.10.2020 

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

 

Кріпак Олександр Іванович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Твір образотворчого мистецтва "Логотип "Правильные печи" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Зображення логотипу "Правильные печи", що складається із стилізо-

вано виконаного зображення печі з вогнем, що горить, над зображен-

ням якого розміщено словесні елементи "Правильные печи", а під 

зображенням словесні елементи "Огонь. Тепло. Уют". 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

100156 

Дата реєстрації авторського права 
 

02.10.2020 

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

 

Курдюмова Олена Іллівна 

Повне ім'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 "Адміністративна карта України для 

дітей" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

100157 

Дата реєстрації авторського права 
 

02.10.2020 

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

 

Добачевська Віра 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 "ТАЄМНИЦЯ БІЛОСТОКА" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

100158 

Дата реєстрації авторського права 
 

02.10.2020 

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

 

Ковальчук Микола Петрович, Ковальчук Богдан Петрович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Складений твір, твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Збірка графічних зображень "Логотип "ZENYK VARENYK" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Графічні зображення являють собою 10 варіантів виконання 

логотипу, створених авторами, до яких у різних варіантах виконання 

включені: оригінальне зображення написів "ZENYK", "VARENYK" 

латиною. 
 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

100159 

Дата реєстрації авторського права 
 

02.10.2020 

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

 

Коропенко Сергій Миколайович, Коловоротний Сергій Васильович 

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 синопсисів "КОРОП ФІЛЬМ" 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

100160 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.10.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Павловський Олексій Михайлович, Платов Ілля Михайлович, 

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

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма "Програма для розрахунків опорів" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Програма призначена для проведення опорів. 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

100161 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.10.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Лисиця Олена Володимирівна, Терещенко Тетяна Дмитрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір навчального характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір навчального характеру "IH MCT - 

International House Modular Course in Teaching - Модульний Курс з 

викладання англійської мови" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Літературний письмовий твір навчального характеру - це опис повного 

модульного курсу з викладання англійської мови. 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

100162 

Дата реєстрації авторського права 
 

02.10.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Мармуляк Анна Сергіївна, Судейко Орест Степанович 
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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 "АННА МАРМУЛЯК ІНІЦІЮЄ ЗАКОНОПРОЄКТ 

"БАЗОВИЙ ДОХІД ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ" ЗАКОН № 1 ДЛЯ 

УКРАЇНИ" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

100163 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.10.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Воропаєв Дмитро Віталійович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Складений твір, твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Збірка малюнків "Kevin" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Набір малюнків використовується як рекламні, інформаційні та інші 

матеріали в роботі школи "Kevin". 
 
 

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

100164 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.10.2020 

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

 

 

Заріцький Роман Віталійович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір, складений твір, 

фотографічний твір 
Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 
 

 

Опис з ілюстраціями "Керівництво по фірмовому стилю, дизайну та 

оформленню пекарні "Медова баба" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Для створення єдиного пізнавального образу пекарні "Медова Баба" 

необхідно оформляти всі рекламні, інформаційні та інші матеріали в 
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єдиному стилі. Дане керівництво створено для надання всіх 

специфікацій, необхідних для підтримки цілісності бренду. Дане 

керівництво допоможе представляти пекарню. 
 

 
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

100165 

Дата реєстрації авторського права 
 

02.10.2020 

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

 

Лебідь Олеся 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 "ВИЯВЛЕННЯ ВПЛИВУ РІВНЯ РОЗВИТКУ 

ТЕХНОЛОГІЙ НА ПРОЦЕСИ ВІДМИВАННЯ КОШТІВ" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

100166 

Дата реєстрації авторського права 
 

02.10.2020 

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

 

Рибалов Євгеній 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) 
 

 

Опис гри "Игра для казино "ФОРТУНА ЗОДИАКА" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Літературний письмовий твір "Игра для казино "ФОРТУНА ЗОДИАКА" 

носить розважальний характер і призначений для відпочинку та 

розваги дорослої аудиторії. Проводиться гра з оголошеним грошовим 

виграшем за допомогою помічника (асистента) - круп'є. Твір наданий 

російською та англійською мовами. 
 
 

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

100167 

Дата реєстрації авторського права 
 

02.10.2020 

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

 

Чернявський Олег Вікторович 
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Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Складений твір, твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Серія малюнків "ОБКЛАДИНКИ ДЛЯ ПІДРУЧНИКІВ" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Твір образотворчого мистецтва являє собою серію з дев'яти малюнків, 

які поєднані спільною тематикою та виконані в одному стилі. Малюнки 

мають композиційну побудову, що містить шрифтову графіку та 

зображувальні елементи, які розташовані в певних частинах.  
 
 

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

100168 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.10.2020 

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

 

 

Чернявський Олег Вікторович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Складений твір, твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Серія малюнків "ОБКЛАДИНКИ ДЛЯ ПІДРУЧНИКІВ" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Твір являє собою серію з десяти малюнків, які поєднані спільною 

тематикою та виконані в одному стилі. Шрифтова графіка надана у 

вигляді словосполучення "обкладинки для підручників", слова "клас" 

та цифр, які виконані оригінальним шрифтом. Зображувальні 

елементи виконані у вигляді зображень колобка. 
 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

100169 

Дата реєстрації авторського права 
 

02.10.2020 

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

 

Жабєєв Павел Георгієвич 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Науково-літературний твір "Календарі індивідуальні учнів та/або 

пацієнтів, варіанти - складові проекту/сайту "Я так розумію", розділ 

"Управління ресурсами часу" 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Управління індивідуальним ресурсом часу є актуальним для значного 

прошарку суспільства: для тих, кого навчають і виховують, для тих, 

хто це здійснює, контролює, а також для пацієнтів, лікарів, ветеринарів. 

Найчастіше це здійснюється за допомогою календарів, розкладів 

занять, тренувань.  
 
 

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

100170 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.10.2020 

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

 

 

Сідак Ігор Вікторович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма "Silver Cats" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Комп'ютерна програма створена для відтворення комп'ютерної гри, в 

якій в потойбічному світі почалася запекла боротьба між демонами. 

Через міжусобиці демонів прямо у центрі країни Раїн відкрився розлом 

в потойбічний світ, який перетворив все  навколо в руїни.  
 
 

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

100171 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.10.2020 

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

 

 

Юношева Олена Олександрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕФ ТЕК" 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма "Телекомунікаційна система "FTech Call" 

("FTech Call") 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

"FTech Call" - має на меті оптимізацію бізнес-процесів опрацювання 

голосових звернень шляхом автоматизації, створення шляху 

користувача за попереднім досвідом та підвищення якості 

обслуговування за допомогою статистики. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

100172 

Дата реєстрації авторського права 
 

02.10.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Буряк Альона 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 "Наукові підходи до розуміння економічної сутності 

категорії "прямі іноземні інвестиції" на регіональному рівні" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Буряк А. А. Наукові підходи до розуміння економічної 

сутності категорії "прямі іноземні інвестиції" на регіональному рівні / 

А. А. Буряк // Інвестиції: практика та досвід. - 2014. - № 12. - С. 107-111.  
Анотація  

У статті детально розглянуто наукові підходи до розуміння економічної 

сутності категорії "прямі іноземні інвестиції" на регіональному рівні. 

Визначено основні поняття інвестиційної діяльності. Запропоновані 

автором трактування економічних понять "іноземні інвестиції" та 

"прямі іноземні інвестиції". 
 

 

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

100173 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.10.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Синєгуб Петро Сергійович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Книга "Температурный режим компании 36.6. Фундамент создания 

корпоративной культуры" ("Температурный режим компании 36.6") 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

100174 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.10.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Руденко 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) 

 

 

Стаття "Компоненти професійно-методичної спрямованості 

культуромовної особистості  майбутніх вихователів  закладів 

дошкільної освіти" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Руденко Ю. А. Компоненти професійно-методичної 

спрямованості культуромовної особистості  майбутніх вихователів  

закладів дошкільної освіти / Ю. А. Руденко // Науковий вісник 

Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинсь-

кого : зб. наукових праць. Педагогічні науки. - Миколаїв : МНУ 

 ім. В. О. Сухомлинського, 2019. - № 4 (67). - С. 176-181. 
Анотація  

У статті  з'ясовано сутність ключових понять "спрямованість", 

"професійна спрямованість", "професійно-методична спрямованість". 

Визначено компоненти професійно-методичної спрямованості майбутніх 

вихователів: мотиваційний, когнітивний, професійно-орієнтований, 

рефлексивно-оцінний. 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

100175 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.10.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Руденко 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) 

 

 

Стаття "Використання аудіовізуальних засобів навчання у  формуванні 

професійно-методичної спрямованості культуромовної особистості  

майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Руденко Ю. А. Використання аудіовізуальних засобів 

навчання у  формуванні професійно-методичної спрямованості 

культуромовної особистості  майбутніх вихователів закладів 

дошкільної освіти / Ю. А. Руденко // Науковий вісник Миколаївського 

національного університету імені В. О. Сухомлинського : зб. наукових 

праць. Педагогічні науки. - Миколаїв : МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 

2020. - № 1 (68). - С. 232-238. 
Анотація  

У статті визначено сутність поняття "аудіовізуальні засоби навчання"; 

обґрунтовано педагогічну, методичну, лінгводидактичну раціональність 

використання аудіовізуальних засобів навчання в процесі психолого-

педагогічного супроводу майбутніх вихователів в освітньому процесі 

вищих навчальних закладів. 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

100176 

Дата реєстрації авторського права 
 

02.10.2020 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Руденко 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) 

 

 

Стаття "Коучінговий підхід до розвитку мовного потенціалу майбутніх 

вихователів закладів дошкільної освіти" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Руденко Ю. А. Коучінговий підхід до розвитку мовного 

потенціалу майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти /  

Ю. А. Руденко // Науковий вісник Південноукраїнського національного 

педагогічного університету імені К. Д. Ушинського. - 2019. - № 1. -  

С. 116-124. 
Анотація  

У статті порушено проблему використання новітніх технологій у 

професійно-мовленнєвій діяльності майбутніх вихователів закладів 

дошкільної освіти, зокрема розкрито сутність коучінгового підходу у 

фаховій підготовці, з'ясовано сутність понять "коуч-технологія", 

"мовленнєвий коучінг". 
 
 

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

100177 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.10.2020 

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

 

 

Переверзєва Анна 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 "A methodical approach to the assessment of human resources' 

interactons" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У статті запропоновано методичний підхід до оцінки взаємодії людських 

ресурсів, що дозволяє сформулювати висновки, які мають практичне 

значення для функціонування економічних суб'єктів на всіх рівнях 

економіки: від мікро- до макрорівня. 
 

 

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

100178 

Дата реєстрації авторського права 

 
02.10.2020 

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

 

 

Переверзєва Анна Василівна, Волков Володимир Петрович 

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 "Impact of human resources' "energy" on the development of 

business entities" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У статті запропоновано спосіб визначення впливу "енергії" людських 

ресурсів на розвиток суб'єктів господарювання на основі фізичної 

концепції кінетичної та потенційної енергії, що обумовлює необхідність 

розробки ефективного механізму управління "енергією" людських 

ресурсів для її збереження. 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

100179 

Дата реєстрації авторського права 
 

02.10.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Буряк Альона 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 "Пріоритетні напрями підвищення інвестиційної 

привабливості промисловості регіонів України" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Буряк А. А. Пріоритетні напрями підвищення 

інвестиційної привабливості промисловості регіонів України /  

А. А. Буряк // Економічний вісник Запорізької державної інженерної 

академії. - 2016. - № 6. - С. 29-33. 
Анотація  

У статті визначено, що підписання Угоди про асоціацію з ЄС зумовило 

необхідність окреслення напрямів підвищення інвестиційної привабли-

вості промисловості. Обґрунтовано завдання, які мають бути реалізовані 

задля формування сприятливих умов активізації інвестиційної діяльності.  
 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

100180 

Дата реєстрації авторського права 
 

05.10.2020 

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

 

Шанцер Олександр Семенович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Літературний письмовий твір "Управление процессами деятельности. 

Методология, технология, техника. Курс лекций" 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Розкрито проблематику методології, технології і техніки здійснення 

управління процесами діяльності. Призначено практикуючим 

управлінцям-підприємцям, бізнесменам, політикам, менеджерам, 

організаторам, керівникам науково-дослідницької, проектної, іншої 

системної діяльності. 
 

 

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

100181 

Дата реєстрації авторського права 

 
05.10.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Цибульник Сергій Олексійович, Півторак Діана Олександрівна, 

Шелемаха Владислав 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 "Класс кускової апроксимації сигналу з шумом 

та ітерполяцією" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Розроблено підпрограму кускової апроксимації сигналів з шумом за 

допомогою методу найменших квадратів з попередньою інтерполяцією 

поліномами Лагранжа. Реалізовано визначення найкращого порядку 

моделі за коефіцієнтом детермінації. 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

100182 

Дата реєстрації авторського права 

 
05.10.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Цибульник Сергій Олексійович, Півторак Діана Олександрівна, 

Шелемаха Владислав 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 "Класс кускової апроксимації сигналу за 

допомогою МНК з ітерполяцією" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Розроблено клас кускової апроксимації сигналів за допомогою методу 

найменших квадратів з попередньою інтерполяцією поліномами Лаг-
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ранжа. Реалізовано визначення найкращого порядку моделі за коефі-

цієнтом детермінації. Реалізовано розрахунок похибок апроксимації. 
 

 

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

100183 

Дата реєстрації авторського права 

 
05.10.2020 

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

 

 

Мільков Володимир Леонідович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Пісня "ПАША" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

100184 

Дата реєстрації авторського права 

 
05.10.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Мільков Володимир Леонідович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 
 

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 
 

 

Пісня "Сентиментальный мотив" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

100185 

Дата реєстрації авторського права 
 

05.10.2020 

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

 

Мільков Володимир Леонідович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Музичний твір з текстом 
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Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Пісня "Бобер" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

100186 

Дата реєстрації авторського права 
 

05.10.2020 

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

 

Гоменюк Діана 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) 
 

 

Книга "Просто про гроші, інвестиції та фінансову незалежність. 

Поради для дівчат" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Книга для дівчат про фінансову грамотність. 
 
 
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

100187 

Дата реєстрації авторського права 
 

05.10.2020 

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

 

Кобзар Олена Олександрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Графічне зображення "IVN" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Графічне зображення являє собою зображення слова "IVN", 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 

 

 

100188 

Дата реєстрації авторського права 
 

05.10.2020 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Чередник Людмила Анатоліївна, Болотнікова Алла Петрівна, 

Гунченко 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 "Innovative technologies of teaching the ukrainian language as a 

foreign language in higher education institutions" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Liudmyla Сherednyk, Alla Bolotnikova, Yuliia 

Hunchenko. Innovative technologies of teaching the ukrainian language as a 

foreign language in higher education institutions // Innovative and 

information technologies in education processes. - 2020. - Р. 221-227. 
Анотація  

У статті проаналізовано інноваційні технології, стратегії, тактику та 

методи навчання української мови як іноземної у закладах вищої освіти. 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

100189 

Дата реєстрації авторського права 
 

05.10.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Гомонович Марина Олександрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Складений твір, фотографічний твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Збірка фотографічних творів "Silja Line - The Great Gatsby Cruise" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Збірка фотографічних творів танцювального шоу на круїзному лайнері 

SILJA LINE SERENADE (Швеція, Фінляндія). 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

100190 

Дата реєстрації авторського права 

 
05.10.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Гомонович Марина Олександрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Аудіовізуальний твір, складений твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Збірка аудіовізуальних творів "Silja Line - The Great Gatsby Cruise" 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Збірка аудіовізуальних творів танцювального шоу на круїзному 

лайнері SILJA LINE SERENADE (Швеція, Фінляндія). 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

100191 

Дата реєстрації авторського права 

 
05.10.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Іжа Микола Михайлович, Попов Микола Петрович, Матвєєнко Ірина 

Володимирівна, Приходченко Людмила Леонідівна, Комаровський 

Іван Вікторович, Яценко Володимир Архипович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір навчального характеру, 

складений твір 
Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Навчальний посібник "Наукова публікація" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Матеріали навчального посібника спрямовані на формування цілісного 

уявлення про зміст та специфіку наукових публікацій та покликані 

забезпечити необхідний методичний супровід для аспірантів під час 

процесу підготовки результатів наукових творів та їх публікації у 

відкритих міжнародних джерелах. 
 

 

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

100192 

Дата реєстрації авторського права 

 
05.10.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Гойдик Віктор Степанович, Гойдик Наталія Сергіївна, Гоженко 

Анатолій Іванович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття "Можливості прогнозування виникнення запального синдрому 

відновлення імунної системи на тлі початку високоактивної антиретро-

вірусної терапії" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Гойдик В. С., Гойдик Н. С., Гоженко А. І. Можливості прогнозування 

виникнення запального синдрому відновлення імунної системи на тлі 

початку високоактивної антиретровірусної терапії // Науково-практич-

ний медичний журнал "Інфекційні хвороби". - 2013. - № 4. - С. 22-26. 
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Анотація  

Описано розвиток запального синдрому відновлення імунної системи 

(ЗСВІС), що виникає у ВІЛ-інфікованих пацієнтів з глибокою імуносуп-

ресією на тлі призначення високоактивної антиретровірусної терапії. 
 

 

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

100193 

Дата реєстрації авторського права 

 
05.10.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Парус Євген Володимирович, Блінов Ігор Вікторович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Інститут електродинаміки Національної академії наук України 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма "Імітаційна модель функцій ціноутворення у 

сегменті ринку "на добу наперед" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Комп'ютерна програма для імітаційного моделювання процесів 

ціноутворення у сегменті ринку "на добу наперед" з використанням 

різних типів заявок на купівлю/продаж електроенергії в умовах зміни 

окремих правил торгів, зумовлених рішеннями Регулятора. 
 

 

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

100194 

Дата реєстрації авторського права 

 
05.10.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Мар'єнко Наталія Іванівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру з ілюстраціями 

"Збірник ілюстрацій "Гістологія, цитологія та ембріологія: атлас для 

практичних занять" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Містить кольорові малюнки програмних гістологічних препаратів з 

описом, може бути використаний для самостійної роботи на 

практичних заняттях. Усі терміни наведено відповідно до міжнародних 

гістологічної та ембріологічної номенклатур. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

100195 

Дата реєстрації авторського права 
 

05.10.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Васильєва Лариса Леонідівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Рукопис статті "Сучасні композиторські школи країн далекого сходу в 

контексті передвищої профільної мистецької освіти" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Висвітлено тенденції розвитку музичної культури країн далекого сходу  

в ХХ столітті: поступова вестернізація, взаємодія традиційного і нового, 

поширення сучасного в оптимальних для місцевих умов формах. 
 
 

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

100196 

Дата реєстрації авторського права 

 
05.10.2020 

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

 

 

Ясінська Алла Іванівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття "Системно-орієнтований підхід щодо управління трансакцій-

ними витратами підприємства" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

У статті досліджено сутність управління трансакційними витратами 

підприємства з позиції системно-орієнтованого підходу. За принципами 

побудови кібернетичної моделі управління сформовано узагальнену 

модель системно-орієнтованого управління трансакційними витратами, 

визначено основні її елементи. 
 

 

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

100197 

Дата реєстрації авторського права 
 

05.10.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Бартош Павло Анатолійович 

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 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Літературний письмовий твір практичного характеру "Маштабний 

сонячний концентратор і акумулятор теплової енергії (тепла у вигляді 

гарячої води для обігріву приміщень та інших потреб)" ("Сонячний 

концентратор і акумулятор") 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Вода із річки подається в спеціальний басейн, де нагрівається великим 

потужним сонячним концентратором до гарячого стану. Далі гаряча 

вода подається у дуже великий, об'ємний, добре теплоізольований 

резервуар, де може зберігатись у гарячому чи теплому стані протягом 

холодних місяців року. 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

100198 

Дата реєстрації авторського права 
 

05.10.2020 

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

 

Бартош Павло Анатолійович 

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 "Багатоповерховий 

міський автономний агрокомплекс" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Опис концепції багатоповерхового міського агрокомплексу призначений 

для втілення подібних об'єктів для вирощування в спеціальних 

багатоповерхових спорудах різних агрокультур, які, зазвичай, поки що 

вирощуються на полях і в садах. 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

100199 

Дата реєстрації авторського права 
 

05.10.2020 

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

 

Обштат Олексій Віталійович, Пеньок Леонід Володимирович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю "УКРАЇНСЬКІ СИСТЕМНІ 

ІННОВАЦІЇ" 
Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення комплексу 

автоматичної фото/відеофіксації правопорушень у сфері забезпечення 

безпеки дорожнього руху "КАСКАД" 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Забезпечує автоматичну фіксацію проїзду транспортних засобів (ТЗ), 

розпізнавання їх номерних знаків, отримання списків номерних знаків 

ТЗ, які знаходяться в розшуку, та порівняння розпізнаних НЗ з даними 

списками, фіксації подій із ознаками порушень правил дорожнього руху. 
 

 

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

100200 

Дата реєстрації авторського права 

 
05.10.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Люльов Олексій Валентинович, Пімоненко Тетяна Володимирівна, Ус 

Яна Олександрівна, Решетняк Ярослав В'ячеславович 
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 збалансованої системи драйверів 

та набір імпульсів ізолювання та попередження можливих соціо-

еколого-економічних конфліктів у ході трансформаційних процесів 

національної економіки" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Розроблено комплексний підхід для визначення головних драйверів та 

імпульсів, які впливають на розвиток трансформаційних процесів 

національної економіки. За результатами обґрунтовано механізми та 

інструменти попередження можливих соціо-еколого-економічних 

конфліктів національної економіки. 
 

 

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

100201 

Дата реєстрації авторського права 

 
05.10.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Довбиш Анатолій Степанович, Романюк Анатолій Миколайович, 

Москаленко Роман Андрійович, П'ятаченко Владислав Юрійович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Сумський державний університет 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма "Інформаційно-екстремальне машинне 

навчання системи діагностування онкопатологій за зображенням 

морфології тканини" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
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Анотація  

Комп'ютерна програма інформаційно-екстремального машинного 

навчання системи діагностування онкопатологій за зображенням 

морфології тканини написана на мові програмування С# у середовищі 

MVS 2019. 
 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

100202 

Дата реєстрації авторського права 
 

05.10.2020 

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

 

Люльов Олексій Валентинович, Пімоненко Тетяна Володимирівна, Ус 

Яна Олександрівна, Решетняк Ярослав В'ячеславович 
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 прогнозування сценаріїв переходу до 

конвергентної моделі розвитку національної економіки в залежності 

від ймовірності виникнення репутаційних втрат у результаті 

екзогенного та ендогенного впливів" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Розроблено комплексний підхід формування сценарію переходу до 

конвергентної моделі розвитку національної економіки залежно від 

ймовірності виникнення репутаційних втрат. 
 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

100203 

Дата реєстрації авторського права 
 

05.10.2020 

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

 

Люльов Олексій Валентинович, Пімоненко Тетяна Володимирівна, Ус 

Яна Олександрівна, Решетняк Ярослав В'ячеславович 
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 оптимальних значень соціо-

еколого-економічних параметрів та їх співвідношень при побудові 

конвергентної моделі розвитку національної економіки" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Досліджено вплив відновлюваних джерел енергії, викидів СО2, 

макроекономічної та політичної стабільності в країні на валовий 

внутрішній продукт. Автори використовували набір даних: Word Bank 

data, Eurostat. 
 

 
 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 61, 2020 

 

352 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

100204 

Дата реєстрації авторського права 
 

05.10.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Чураков Анатолій Якович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Наукова стаття "Мозг живота. Диагностика и коррекция" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

В роботі запропонований спосіб діагностики і корекції мозку живота, 

який належить до біоенергоінформаційної медицини. За допомогою 

біолокації визначені органи, роботою яких керує мозок живота, а також 

коефіцієнт управління біоенергоінформаційним гомеостазом органа до 

і після корекції. 
 
 
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

100205 

Дата реєстрації авторського права 
 

05.10.2020 

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

 

Лопіна Наталія Андріївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Науковий твір "Методологія "Макробранчінгу" та "Множинного 

поетапного мікробранчингу" у побудові сценаріїв клінічних випадків 

Загальносвітової електронної бази сценаріїв клінічних випадків 

"ClinCaseQuest" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Методологія полягає у створенні сценарію з розгалудженням, який 

реалізується по гілці, що вибрана тим, хто навчається. При цьому 

проходження інших, не вибраних користувачем гілок, після вибору 

однієї з представлених, є неможливим і не реалізується при проходженні 

сценарію. 
 

 
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

100206 

Дата реєстрації авторського права 
 

05.10.2020 

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

 

Геворкян Артем Юрійович, Долина Ірина Володимирівна, Клепікова 

Світлана Володимирівна 
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Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Стаття "Формування міжнародної рекламної компанії" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Розглянуто основні складові рекламної компанії підприємства. 

Зроблено висновок, що рекламну компанію слід проводити поетапно. 

Запропоновано рекламну компанію для ПАТ "Харківська бісквітна 

фабрика", що складається з п'ятьох етапів. 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

100207 

Дата реєстрації авторського права 
 

05.10.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Міщенко Володимир Акимович, Другова Олена Сергіївна, Домніна 

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) 

 

 

Стаття "Формування стратегії розвитку підприємства з використан-

ням інструментарію стратегічного контролінгу в сучасних умовах" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Міщенко В. А., Другова О. С., Домніна І. І. 

Формування стратегії розвитку підприємства з використанням 

інструментарію стратегічного контролінгу в сучасних умовах // 

Економічні студії. - 2020. - № 1 (27). - С. 119-125. 
Анотація  

У статті розглядаються інструменти стратегічного розвитку 

підприємства на засадах контролінгу. Описується стан промисловості 

України на прикладі Новокраматорського машинобудівного заводу. 

Аналізується рентабельність підприємства як умова ефективного 

стратегічного управління. 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

100208 

Дата реєстрації авторського права 

 
05.10.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Криворучко Ірина Костянтинівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

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

 

 

Збірка малюнків автора "І. Криворучко, каталог ч. 1, орнаменти" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

В збірник включено 1684 малюнки автора, які об'єднанні в 1 розділ 

малюнків на різні теми, виконаних в орнаментальному стилі. Перелік 

тем: квіти, рослини, абстрактні елементи, предмети побуту, одяг, 

карнавальні маски, мандали, орнаменти, символи, новорічні прикраси, 

безшовні патерни.  
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

100209 

Дата реєстрації авторського права 

 
05.10.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Криворучко Ірина Костянтинівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Складений твір, твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Збірка малюнків автора "І. Криворучко, каталог ч. 2, контурні 

ілюстрації" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

В збірник включено 3891 малюнок автора, які об'єднанні в 1 розділ 

малюнків на різні теми, виконаних в вигляді контурних ілюстрацій з 

орнаментами. Перелік тем: квіти, рослини (гарбуз, яблуко, перець, 

буряк, конюшина, лимони, полуниця), абстрактні елементи, карнавальні 

маски, мандали, орнаменти. 
 
 

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

100210 

Дата реєстрації авторського права 

 
05.10.2020 

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

 

 

Криворучко Ірина Костянтинівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Складений твір, твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Збірка малюнків автора "І. Криворучко, каталог ч. 3, тварини" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

В збірник включено 462 малюнки автора, які об'єднанні в 1 розділ 

малюнків з зображенням тварин, птахів, комах, виконаних в різних 
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стилях, а також похідні від них ілюстрації. Перелік тем: півень, гепард, 

кабан, собаки, мавпи, олень, лев, кенгуру, барани, сови, кажан, 

метелики, бабки, жуки, бджоли. 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

100211 

Дата реєстрації авторського права 
 

05.10.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Кизилова Віталіна 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 "ДИНАМІКА УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРНОЇ 

ПРОЗОВОЇ КАЗКИ" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У монографії осмислено розвиток української літературної казки від 

XIX ст. до сучасності. Видання призначене літературознавцям, 

учителям-філологам, студентам гуманітарних спеціальностей. 
 
 

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

100212 

Дата реєстрації авторського права 

 
05.10.2020 

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

 

Єрмілова Наталія Василівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Навчальний посібник "Навчальний посібник з дисципліни 

"Електротехніка  та електропостачання" для студентів спеціальності 

185 "Нафтогазова інженерія та технології" ("Навчальний посібник") 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Єрмілова Н. В. Навчальний посібник з дисципліни 

"Електротехніка  та електропостачання" для студентів спеціальності 

185 "Нафтогазова інженерія та технології" / Полтава : ПолтНТУ, 2019. - 

177 с. 
Анотація  

 
 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

100213 

Дата реєстрації авторського права 

 
06.10.2020 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Гросул Вікторія Анатоліївна, Зубков Сергій Олександрович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Науковий твір "Методичний інструментарій оцінювання стану 

харчування населення" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Запропоновано методичний інструментарій оцінювання стану харчування 

населення, що передбачає формування матриці оцінки якості 

харчування населення на основі показників економічної доступності 

продуктів харчування та індексу відповідності харчування населення 

раціональним нормам харчування. 
 
 

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

100214 

Дата реєстрації авторського права 
 

06.10.2020 

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

 

Филипенко Олена Михайлівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Науковий твір "Методика вимірювання лояльності споживачів 

торговельних підприємств" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Методика розкриває зміст і послідовність процесу вимірювання 

лояльності споживачів на прикладі підприємства роздрібної торгівлі, що 

основана на моделі розвитку лояльності та моделі реалізації очікувань. 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

100215 

Дата реєстрації авторського права 
 

06.10.2020 

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

 

Синицина Галина Анатоліївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Науковий твір "Формування системи функцій підприємств сфери 

харчування на засадах сталого розвитку" 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Розкривається зміст процесу формування системи функцій 

підприємств сфери харчування в контексті їх сталого розвитку. 
 

 

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

100216 

Дата реєстрації авторського права 

 
06.10.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Сукачова-Труніна Сніжана Миколаївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір "Методика оцінки стану та розвитку підприємств сфери 

харчування" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Методика розкриває зміст та послідовність оцінки стану та розвитку 

підприємств сфери харчування, ґрунтується на оцінці стану та 

тенденції виробництва, реалізації та споживання продукції та послуг 

харчування, дозволяє обґрунтовано приймати рішення щодо розробки 

стратегії розвитку даних підприємств. 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

100217 

Дата реєстрації авторського права 

 
06.10.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Тімченко Ольга Дмитрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Харківський державний університет харчування та торгівлі 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір "Методика оцінювання впливу соціально-економічних 

чинників на управління підприємствами сфери харчування" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Методика ґрунтується на методах математично-статистичної оцінки та 

за допомогою кореляційного аналізу, який надає певне уявлення про 

взаємозв'язки між досліджуваними показниками, виявлені відповідні 

залежності. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

100218 

Дата реєстрації авторського права 
 

06.10.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Шевченко Людмила 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) 

 

 

Стаття "Прийоми дизайну об'єктів міського середовища з повторним 

використанням матеріалів" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Шевченко Л. С. Прийоми дизайну об'єктів міського 

середовища з повторним використанням матеріалів // Науковий вісник 

будівництва. - Харків : ХНУБА. - 2020. - Т. 99, № 1. - С. 213-221. 
Анотація  

Формування міського середовища із переробленого матеріалу стає 

новаторським і дає можливість створити нові форми, квартали, райони, 

парки, зони відпочинку, нові стильові напрями в дизайні та, водночас, 

формувати у споживача культуру поводження з відходами. 
 

 

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

100219 

Дата реєстрації авторського права 

 
06.10.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Вакулік Андрій 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) 

 

 

Кіносценарій "Холодный звонок" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Андрій Крамський працьовитий і креативний юнак, влаштовується на 

посаду менеджера з продажів у велику компанію і створює унікальні 

методики роботи з клієнтом, завдяки яким стає лідером продажів 

філіалу. Колишній лідер починає інтригувати проти нього і чинити 

перешкоди у його роботі. 
 

 

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

100220 

Дата реєстрації авторського права 

 
06.10.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Хор'якова Любов Юріївна, Гапоненко Валентина Юріївна 
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Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Казка у віршах "Колобок" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

100221 

Дата реєстрації авторського права 
 

06.10.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Нікіфорова Олена Сергіївна, Дельва Михайло Юрійович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Науковий твір "Пам'ятка для пацієнта: мігрень та ожиріння" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

В останні роки увага приділяється ожирінню як незалежному предиктору 

хронізації мігрені. Інформування пацієнтів, що страждають на мігрень 

та супутнє ожиріння, про основні фактори, що сприяють швидкій 

хронізації мігрені. 
 
 

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

100222 

Дата реєстрації авторського права 
 

06.10.2020 

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

 

Смаглюк Любов Вікентіївна, Шешуков Дмитро Володимирович, 

Ляховська Анастасія Віталіївна 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Науковий твір "Алгоритм обстеження ортодонтичного пацієнта з 

урахуванням соматотипу" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Алгоритм, який включає в себе дані загальних стоматологічних 

показників згідно з формою № 043-1/0 і доповнених щодо визначення 
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індивідуально-типологічних показників. Алгоритм складається з 

докладного огляду обличчя (8 позицій), внутрішньоротового 

обстеження (7 позицій). 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

100223 

Дата реєстрації авторського права 
 

06.10.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Третьяков Василь Олександрович, Єхічева Катерина Олександрівна, 

Дмитренко Оксана Юріївна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Музичний твір з текстом, складений твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Збірка пісень "Higher Than the Clouds" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

До збірки увійшли: "Люби, люби меня", "Доторкнутись до зірок", 

"Улыбнись", "Я чувствую", "Лети", "Я хочу быть с тобой", "What 

would you do?", "Hero", "Higher than the clouds". 
 
 

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

100224 

Дата реєстрації авторського права 

 
06.10.2020 

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

 

 

Андрощук Ірина Миколаївна, Калюжна Тетяна Григорівна, Піддячий 

Володимир Миколайович, Шарошкіна Наталія Геннадіївна 
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) 
 

 

Посібник "Навчання дорослих в умовах неформальної освіти" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Підручник відображає особливості навчання окремих категорій 

дорослих в умовах неформальної освіти. Містить передмову, чотири 

розділи, глосарій, додатки. До кожного розділу надано питання для 

самоосвіти, тестові завдання, список рекомендованої літератури. 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

100225 

Дата реєстрації авторського права 
 

06.10.2020 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Котирло Тамара Володимирівна, Щербина Дар'я Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Посібник "Освіта і просвіта батьків, членів родин" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У посібнику проаналізовано особливості освіти і просвіти батьків, 

членів родин як категорії дорослих, що навчаються. Висвітлено 

концептуальні, теоретичні, мотиваційні і змістовий аспекти освіти і 

просвіти батьків, членів родин. Викладено напрями, методи, форми 

організації освіти і просвіти батьків. 
 

 
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

100226 

Дата реєстрації авторського права 

 
06.10.2020 

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

 

Онищук Артур Андрійович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір, твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Графічне зображення з описом "Домашні напівфабрикати" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Малюнок буде використовуватися для реклами та просування на 

ринку натуральної продукції ручної ліпки для споживачів. Поєднуємо 

українські традиції з сучасними рецептурами. 
 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

100227 

Дата реєстрації авторського права 
 

06.10.2020 

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

 

Атаманюк Зоя Миколаївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Стаття "Грані людської духовності у соціально-філософських 

рефлексіях" 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Атаманюк З. М. Грані людської духовності у 

соціально-філософських рефлексіях // Наукове пізнання: методологія 

та технологія. - 2018. - № 1 (40). - С. 11-16. 
Анотація  

В статті розглядається свобода, яка виступає однією з універсальних 

характеристик людського буття, проявом його цілісності і висловлює 

здатність людини опанувати умовами свого існування, долати 

залежності від зовнішніх сил соціального і природного характеру. 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

100228 

Дата реєстрації авторського права 
 

06.10.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Піпченко Олександр Дмитрович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір навчального характеру, 

складений твір, фотографічний твір 
Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Інтерактивний навчальний посібник "Radar navigation" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Навчальний посібник розроблений з урахуванням плану дисциплін, 

наведених у Модельних курсах ІМО 1.07, 1.08 "Радіолокаційна навігація 

на оперативному/управлінському рівні". Твір охоплює такі теми як 

основи теорії радіолокації та налаштування дисплея. 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

100229 

Дата реєстрації авторського права 
 

06.10.2020 

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

 

Піпченко Олександр Дмитрович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір навчального характеру, 

складений твір, фотографічний твір 
Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Інтерактивний навчальний посібник "Mooring System Management" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

В основі розробки лежать вимоги MEG4 (Mooring Equipment Guidelines 

Edition 4) та рекомендації Intertanko стосовно забезпечення безпеки 

швартовних операцій. Посібник охоплює такі теми як дизайн 

швартовного пристрою суден, граничні умови безпечної роботи 

швартовного пристрою. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

100230 

Дата реєстрації авторського права 
 

06.10.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Скульський Яков Мирославович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Книга "Ладислав Тракал. Художник и педагог" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Видання присвячене життю і творчості видатного художника і педагога, 

Ладислава Йосиповича Тракала (1873-1951). Призначене для фахівців в 

області культури і мистецтва, а також для кола читачів, зацікавлених 

 в інформації, що стосується культурно-мистецького життя України і 

Чехії ХІХ-ХХ ст.  
 
 

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

100231 

Дата реєстрації авторського права 

 
06.10.2020 

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

 

 

Мироненко Олександр Олегович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Роман "Залізна корона. Частина перша. Спадок поколінь" ("Спадок 

поколінь") 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Молодий син лорда змушений відправитися до столиці, аби доставити 

королю таємниче послання від свого батька. Попри це, юнак переслідує 

і власні цілі та вже не наміряється повертатися. Після прибуття, 

хлопець виявляється втягнутим у протистояння старих родів, між 

якими невпинно точиться боротьба. 
 

 

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

100232 

Дата реєстрації авторського права 

 
06.10.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Ладиченко Віктор Валерійович, Курило Інна Володимирівна, Головко 

Людмила Олександрівна, Вітів Віталій Антонович 
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Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Навчальний посібник "Екологічна політика і право ЄС" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Навчальний посібник призначений для поглибленого вивчення 

екологічної політики і права ЄС. В ньому розкрито такі актуальні теми 

як: політика ЄС у сфері охорони атмосферного повітря; законодавче 

регулювання водних відносин; політика ЄС у сфері поводження з 

відходами. 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

100233 

Дата реєстрації авторського права 

 
06.10.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Колісник Віталій 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 "Єдина Система Моніторингу" ("ЄСМ") 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Комп'ютерна програма - це комплекс програмних модулів, завданням 

якого є моніторинг процесів з охорони праці, екологічної та 

промислової безпеки, що передбачає автоматизовані процеси збирання, 

оброблення, передавання та збереження інформації. 
 

 

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

100234 

Дата реєстрації авторського права 

 
06.10.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Дячкова Ольга Михайлівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Наукова стаття "Морально-психологічні якості особистості курсанта, 

особливості їх формування" 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

У статті наведено структуру морально-психологічних якостей 

курсантів, узагальнено специфіку процесу їх формування і прояву. 

Стаття обґрунтовує актуальність удосконалення педагогічних умов 

формування морально-психологічних якостей курсантів в закладах 

освіти. 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

100235 

Дата реєстрації авторського права 
 

06.10.2020 

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

 

Дячкова Ольга Михайлівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Наукова стаття "Психологічна підготовка фахівців до професійної 

діяльності в особливих умовах" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

У статті запропоновані узагальнюючі визначення феномену професійної 

діяльності в особливих умовах, обґрунтовано актуальність здійснення 

психологічної підготовки фахівців до означеної діяльності. Міститься 

класифікація особливих умов праці й професійної діяльності. 
 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

100236 

Дата реєстрації авторського права 
 

06.10.2020 

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

 

Дячкова Ольга Михайлівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Наукова стаття "Залежність ефективності діяльності в особливих 

умовах від структури особистості фахівця" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Дані теоретичного аналізу умов роботи ризикованих професій свідчать, 

що потенційна загроза життю і здоров'ю, високий рівень персональної 

відповідальності, тривалі надмірні фізичні і психологічні навантаження, 

пов'язані з порятунком життя людей, вимагають від них особливих 

психологічних якостей. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

100237 

Дата реєстрації авторського права 
 

06.10.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Коцюба Ігор Миколайович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Складений твір, твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Збірка творів образотворчого мистецтва "Зображення логотипів 

"КЛІН СТРІМ" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

100238 

Дата реєстрації авторського права 
 

06.10.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Коцюба Ігор Миколайович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Складений твір, твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Збірка творів образотворчого мистецтва "Зображення логотипів "FIRE 

STREAM" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 
 

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

100239 

Дата реєстрації авторського права 

 
06.10.2020 

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 п'яна" 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

100240 

Дата реєстрації авторського права 

 
06.10.2020 

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 "Сон" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

100241 

Дата реєстрації авторського права 

 
06.10.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Щуренко Юрій 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 "TrafficVideoCounter TD-S" 

("TrafficVideoCounter") 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Програма призначена для аналізу відеопотоків в реальному часі з 

формуванням даних про інтенсивність дорожнього руху і його середню 

швидкість, при цьому інтенсивність дорожнього руху визначається при  

проїзді транспортними засобами заздалегідь визначених зон 

детектування. 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

100242 

Дата реєстрації авторського права 

 
06.10.2020 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Орлик Олександр Юрійович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕГО-ГРУП" 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма "Мобільний додаток "Getrol" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

100243 

Дата реєстрації авторського права 
 

06.10.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Івіцька Дар'я 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) 

 

 

Науковий твір "Курс для майбутніх батьків "В очікуванні..." 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Курс складається з навчальних матеріалів, які створені для надання 

корисної інформації щодо перебігу вагітності, пологів та розвитку 

малюка. Матеріали стануть корисною допомогою батькам для 

уникнення помилок у сприйнятті вагітності та батьківства. 
 
 

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

100244 

Дата реєстрації авторського права 

 
06.10.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Руденко 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) 

 

 

Стаття "Лекція-візуалізація як форма психолого-педагогічного 

супроводу формування професійно-методичної спрямованості майбутніх 

вихователів закладів дошкільної освіти" 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Руденко Ю. А. Лекція-візуалізація як форма 

психолого-педагогічного супроводу формування професійно-методичної 

спрямованості  майбутніх вихователів  закладів дошкільної освіти /  

Ю. А. Руденко // Науковий вісник Миколаївського національного 

університету імені В. О. Сухомлинського : зб. наукових праць. 

Педагогічні науки. - Миколаїв : МНУ ім. В. О. Сухомлинського, 2019. - 

№ 2 (65). - С. 242-247. 
Анотація  

У статті обґрунтовано психолого-педагогічний, методичний, 

лінгводидактичний потенціал лекції-візуалізації в професійно-

мовленнєвій підготовці майбутніх вихователів; виділено основні етапи 

підготовки викладача вищої школи до проведення лекції-візуалізації. 
 

 

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

100245 

Дата реєстрації авторського права 

 
06.10.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Коропенко Сергій Миколайович, Маслов Кирило Євгенович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір, створений для кіно 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Синопсис "Цена жизни" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

100246 

Дата реєстрації авторського права 

 
06.10.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Терещук Владислав Андрійович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Сценарій анімаційного короткометражного фільму "БУР'ЯНИ" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

100247 

Дата реєстрації авторського права 
 

06.10.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Мельник Марія Миколаївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Ілюстрація, ескіз, літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір з ілюстраціями та ескізами "Торгова 

марка "Marie Mel" та колекція 2020" ("Marie Mel") 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Опис (в тому числі брендбук) торгової марки (в тому числі знаку для 

товарів і послуг, товарного знаку, бренду, логотипу) "Marie Mel", а 

також зображення та ескізи колекції одягу 2020 року. 
 
 

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

100248 

Дата реєстрації авторського права 
 

06.10.2020 

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

 

Пілігач Олена Георгіївна, Алекса Марія Василівна, Бабій Лівія 

Дмитрівна, Гришко Валентина Володимирівна, Костел Сільвія Іллівна, 

Лисенко Ірина Пантелеївна 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір навчального характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Навчально-методичний посібник "Нова українська школа: методика 

навчання румунської  мови в 1-4 класах закладів загальної середньої 

освіти на засадах компетентнісного підходу" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

100249 

Дата реєстрації авторського права 
 

06.10.2020 

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

 

Мірошниченко Тімур Валерійович 

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 "БУКОВЕЛЬСЬКІ ІГРИ" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

"БУКОВЕЛЬСЬКІ ІГРИ" - це гра у новому жанрі "гігантейнмент", яка 

передбачає командні змагання, індивідуальні випробування, естафети 

та ігрові етапи. 
 
 
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

100250 

Дата реєстрації авторського права 
 

06.10.2020 

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

 

Курдюмова Олена Іллівна 

Повне ім'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 "Фізична карта України для дітей" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

100251 

Дата реєстрації авторського права 
 

06.10.2020 

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

 

Фішер Володимир Михайлович, Яковенко Ірина Петрівна, Белименко 

Ліліана Іванівна, Касьяненко Андрій Сергійович, Сварник Богдан 

Вячеславович 
Повне ім'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 церемонії вшанування українських письменників-романістів 

відзнакою "Золоті письменники України" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 

 

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

100252 

Дата реєстрації авторського права 

 
06.10.2020 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Фішер Володимир Михайлович, Чистяков Олег Олегович, Бушмакін 

Євген Володимирович, Крикуненко Сергій Віталійович, Мельник 

Мирослава Миколаївна, Доколова Альона 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) 

 

 

Сценарій театралізованого дійства "Бал преси" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

100253 

Дата реєстрації авторського права 

 
06.10.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Фішер Володимир Михайлович, Чистяков Олег Олегович, Бушмакін 

Євген Володимирович, Крикуненко Сергій Віталійович, Мельник 

Мирослава Миколаївна, Доколова Альона 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) 

 

 

Сценарій конкурсу "Mrs. world open Ukraine" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

100254 

Дата реєстрації авторського права 

 
06.10.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Малюк Олександр Віталійович 

Повне ім'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 "Алкогольний напій "Темна 

бузина"/Алкогольный напиток "Тёмная бузина"/Alcoholic drink "Dark 

elderberry" 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

100255 

Дата реєстрації авторського права 

 
06.10.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Малюк Олександр Віталійович 

Повне ім'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 "Алкогольний напій "Гірський горіх"/Ал-

когольный напиток "Горный орех"/Alcoholic drink "Mountain nut" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 

 

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

100256 

Дата реєстрації авторського права 

 
06.10.2020 

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

 

 

Малюк Олександр Віталійович 

Повне ім'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 "Алкогольний напій "Хвойна 

прохолода"/Алкогольный напиток "Хвойная прохлада"/Alcoholic drink 

"Coniferous coolness" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

100257 

Дата реєстрації авторського права 

 
06.10.2020 

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

 

 

Злотніков Андрій Львович, Білоцерківська Юлія Олександрівна, 

Кислий Віталій Дмитрович, Кучеренко Наталія Сергіївна, Злотніков 
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Андрій Андрійович, Приходько Дмитро Петрович, Цицхвая Марина 

Заурівна 
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 "Програма 

підвищення кваліфікації психолога (соціального робітника) шляхом  

засвоєння вмінь та навичок використання авторського програмного 

забезпечення в своїй діяльності" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

100258 

Дата реєстрації авторського права 

 
06.10.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Нестеренко Олег Миколайович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Музичний твір з текстом, складений твір 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Збірка пісень "Desperation Fire I" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 

 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

100259 

Дата реєстрації авторського права 

 
06.10.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Петрашев Сергій Миколайович, Петрашева Тетяна Іванівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір наукового характеру, 

складений твір 
Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру "Інтегральний 

курс "Organ Brain Biodynamic GNM" (Біодинаміка органного мозку) 

ШКОЛИ ЖИВОЇ МЕДИЦИНИ ПЕТРАШЕВИХ (PETRASHEV LIVE 

MEDICINE SCHОOL), в основі якого лежить розширена і поглиблена 
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практика Краніосакральної терапії - Біодинаміки і Німецької Нової 

Медицини д-ра Р. Г. Хамера" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Курс призначений для підготовки краніосакральних терапевтів, що 

володіють знаннями про дві фази протікання біологічних конфліктів 

на рівні психіки, мозку і органа для реабілітації без медикаментозного 

навантаження. 
 

 

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

100260 

Дата реєстрації авторського права 

 
06.10.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Запорожан Євгеній Олександрович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Музичний твір з текстом 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Збірка музичних творів "БАЛАНС20.FRONTMAN" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

100261 

Дата реєстрації авторського права 

 
06.10.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Ковида Наталя Романівна, Гончарук Наталія Петрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Стаття "ШКАЛА ОЦІНКИ НЕСПРОМОЖНОСТІ РУБЦЯ НА МАТЦІ 

У НЕВАГІТНИХ ЖІНОК" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Розроблено Шкалу оцінки неспроможності рубця на матці у невагітних 

жінок, що ґрунтується на УЗД критеріях, та визначено її 

функціонально-діагостичну спроможність. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

100262 

Дата реєстрації авторського права 
 

07.10.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Федіна Інна Володимирівна, Вожеренко Іван Олександрович, Дядюн 

Катерина Володимирівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Херсонський політехнічний коледж Одеського національного 

політехнічного університету 
Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір навчального характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Навчальне видання "Сучасні технології в машинобудуванні" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Надано навчальний матеріал з виробництва, властивостей, застосуван-

ня та маркування сучасних матеріалів в машинобудуванні. 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

100263 

Дата реєстрації авторського права 

 
07.10.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Лега Ольга Василівна, Яловега Людмила Василівна, Прийдак Тетяна 

Борисівна 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Науковий твір "Судові витрати у господарських процесах: обліково-

правовий аспект" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Досліджено теоретичні аспекти сутності судових витрат та їх складових 

у адміністративних господарських, цивільних та кримінальних процесах. 
 

 

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

100264 

Дата реєстрації авторського права 

 
07.10.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Лега Ольга Василівна, Яловега Людмила Василівна, Прийдак Тетяна 

Борисівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 
 

 

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

 

 

Науковий твір "Instagram-торгівля: організаційні аспекти, облік, 

оподаткування" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

100265 

Дата реєстрації авторського права 

 
07.10.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Лега Ольга Василівна, Яловега Людмила Василівна, Прийдак Тетяна 

Борисівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір "Відпустка: види, порядок надання, методика 

розрахунку та облікові аспекти" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Обґрунтовано теоретико-методичні підходи щодо змістового навантаження 

поняття "відпустка" та її різновидів за ознаками правової природи. 
 

 

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

100266 

Дата реєстрації авторського права 

 
07.10.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Лега Ольга Василівна, Яловега Людмила Василівна, Прийдак Тетяна 

Борисівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір "Помилки в бухгалтерському обліку: сутність, 

класифікаційні ознаки, виявлення та виправлення" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Розглянуто сутність поняття "бухгалтерська помилка", запропоноване 

авторське визначення терміна "помилка в бухгалтерському обліку". 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

100267 

Дата реєстрації авторського права 
 

07.10.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Лега Ольга Василівна, Яловега Людмила Василівна, Прийдак Тетяна 

Борисівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір "Створення і функціонування обслуговуючих кооперативів 

у молочній галузі: облік та нормативно-правове забезпечення" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Систематизовано переваги створення та функціонування молочних 

сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

100268 

Дата реєстрації авторського права 

 
07.10.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Дорогань-Писаренко Людмила Олександрівна, Безкровний Олександр 

Валентинович, Лега Ольга Василівна, Песцова-Світалка Оксана 

Станіславівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Навчальний посібник "Університетська освіта" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Розглянуто теоретико-методологічні особливості університетської 

освіти в розрізі існуючих елементів вищої освіти. 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

100269 

Дата реєстрації авторського права 

 
07.10.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Швадчин Ігор Олександрович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

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

 

 

Комп'ютерна програма "ЛІС "ShIMLabSystem" ("ShIMLab") 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Сукупність програмних засобів, які призначені для автоматизації 

робочих процесів в клініко-діагностичній лабораторії. Забезпечує 

потребу фахівців в інформації для прийняття рішень, які підвищують 

якість результатів лабораторних досліджень. 
 

 
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

100270 

Дата реєстрації авторського права 
 

07.10.2020 

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

 

Валявський Сергій Миколайович, Валявська Анна Сергіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Стаття "Атестація робочих місць за умовами праці на підприємстві та 

напрями удосконалення її проведення" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Досліджені теоретичні підходи до атестації робочих місць; виявлені 

основні проблеми, пов'язані з її проведенням, та визначені шляхи їх 

вирішення. 
 

 
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

100271 

Дата реєстрації авторського права 
 

07.10.2020 

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

 

Татьянін Вячеслав Вікторович, Хаустов Дмитро Вікторович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю "АВТОР" 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Комп'ютерна програма "Портал самообслуговування ключів та 

сертифікатів "SCS Portal" ("SCS Portal") 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Являє собою ресурс, за допомогою якого користувачі мають 

можливість генерувати ключі та відправляти відповідні запити до 

центру сертифікації ключів на отримання та продовження дії 

сертифікатів відкритих ключів. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

100272 

Дата реєстрації авторського права 
 

07.10.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Сергеєв-Горчинський Олексій Олександрович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Письмовий науковий твір "Введення в системи баз даних. 

Комп'ютерний практикум" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Системи реляційних баз даних, системи документних баз даних, системи 

баз даних "ключ/значення", системи стовпцевих баз даних, системи 

графових баз даних, встановлення систем баз даних на базі платформи 

Docker, опис систем баз даних, для вирішення яких завдань 

рекомендовано застосовувати тощо. 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

100273 

Дата реєстрації авторського права 
 

07.10.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Луніна Інна Олександрівна, Варналій Захарій Степанович, Мних 

Микола Володимирович, Баліцька Валентина Володимирівна, Булана 

Олександра Олександрівна, Короткевич Ольга Василівна, Степанова 

Олена Вікторівна, Твердохлібова Діна Вікторівна, Білоусова Олена 

Станіславівна, Серебрянська Діна Миколаївна, Фролова Наталія 

Борисівна, Кваша Тетяна Костянтинівна, Назукова Наталія 

Миколаївна, Бойченко Алла Василівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Державна установа "Інститут економіки та прогнозування 

Національної академії наук України" 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Твір наукового характеру "Звіт про науково-дослідну роботу 

"Консолідація державних фінансів України в умовах світової 

фінансової нестабільності" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

В рамках проведеного дослідження системно розкрито наслідки фінансо-

вої нестабільності для бюджетних систем та шляхи їх подолання, 

зокрема, на основі інституціоналізації процесів консолідації державних 

фінансів, формування багаторівневих бюджетних систем на засадах 

децентралізації. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

100274 

Дата реєстрації авторського права 
 

07.10.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Юношева Олена Олександрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕФ ТЕК" 

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 FTech" ("AIAS FTech") 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 AIAS FTech має на меті автоматизацію бізнес-процесів організацій та 

підприємств, а також надає можливість створення й керування аналітич-

ними звітами, що сприяє прийняттю гнучких та оптимізованих рішень 

для забезпечення ефективної автоматизації повного циклу надання 

послуг. 
 
 

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

100275 

Дата реєстрації авторського права 

 
07.10.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Каганович Тамара Михайлівна 

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) 

 

 

Театральна п'єса "Мамаша на миллион" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Комедія в 2-х діях "Мамаша на миллион" створена в 2018 році для 

Одеського Європейського Культурного Центру "Beit Grand" автором 

Тамарою Каганович. 
 

 

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

100276 

Дата реєстрації авторського права 

 
07.10.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Корнєва Еліна Аркадіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

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

 

 

Похідний твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Театральна п'єса "Сумасшедший день" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Комедія створена в 2017 році за мотивами п'єси Клода Маньє "Оскар" 

для Одеського Європейського Культурного Центру "Beit Grand".  
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

100277 

Дата реєстрації авторського права 
 

07.10.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Каленюк Світлана Олександрівна, Олексюк Олеся Миколаївна, 

Садова Ганна Юріївна, Коч Наталя Володимирівна, Желязкова 

Вікторія Валеріївна, Василькова Наталія Іванівна, Рускуліс Лілія 

Володимирівна, Абламська Олена Василівна, Ландер Майя 

Анатоліївна, Бабій Юлія Борисівна, Мікрюкова Катерина 

Олександрівна, Гузенко Світлана Валентинівна 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Колективна монографія "Наукова парадигма сучасного дискурсу: 

вектори актуальних досліджень" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Наукова парадигма сучасного дискурсу: вектори актуальних 

досліджень : колект. моногр. / за заг. ред. Коч Н. В. - Миколаїв : "Квіт", 

2016. - 272 с. 
Анотація  

Колективну монографію присвячено аналізу різножанрових дискурсів 

у лінгвістичному, лінгводидактичному та культурологічному аспектах. 
 

 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

100278 

Дата реєстрації авторського права 
 

08.10.2020 

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

 

Лях Олександр Іванович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру "Методика 

профілактики та лікування туберкульозу, гострих респіраторних 

захворювань, зокрема, викликаних коронавірусними інфекціями та 

спричиненими ними ускладнень" 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Авторською "Методикою профілактики та лікування туберкульозу, 

гострих респіраторних захворювань, зокрема, викликаних 

коронавірусними інфекціями та спричиненими ними ускладнень" 

вперше пропонує використовувати хімічно зв'язаний кисень. 
 

 

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

100279 

Дата реєстрації авторського права 

 
08.10.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Стельникович Володимир Валерійович, Дудченко Сергій Сергійович, 

Носков Віталій Олександрович, Ковшик Артем Олександрович, 

Сіньков Єгор Олексійович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю "УКРАЇНСЬКІ БІЗНЕС 

КОМУНІКАЦІЇ" 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма "Електронний реєстр заявок та скарг, версія 

2.0" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Система для прийому та обробки звернень, що надходять до організації 

або міської служби (служби мера міста), або населеного пункту, 

об'єднаної територіальної громади. 
 

 

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

100280 

Дата реєстрації авторського права 

 
08.10.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Стельникович Володимир Валерійович, Дудченко Сергій Сергійович, 

Носков Віталій Олександрович, Ковшик Артем Олександрович, 

Сіньков Єгор Олексійович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю "УКРАЇНСЬКІ БІЗНЕС 

КОМУНІКАЦІЇ" 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма "Система для проектування та розробки 

прикладних систем автоматизації процесів робіт та аналітики масивів 

даних "SmartBI" ("SmartBI") 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
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Анотація  

Мультизадачна програмна платформа, яка забезпечує швидку 

розробку та впровадження необхідних програмних додатків із заданими 

параметрами, а також автоматизацію формування звітності. 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

100281 

Дата реєстрації авторського права 

 
08.10.2020 

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

 

 

Конєва Анна Петрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Малюнок "Любов нетерпима до зла, тому вона не знає поразок" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 

 
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

100282 

Дата реєстрації авторського права 

 
08.10.2020 

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

 

 

Стебницький Вячеслав Миколайович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Зображення "Вовкулаки" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Відзнака виконується в кольорах, поданих автором, і чорно-білих 

кольорах згідно з взірцем. 
 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

100283 

Дата реєстрації авторського права 
 

08.10.2020 

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

 

Семенов Денис Костянтинович 

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

 

 

Музичний твір з текстом, складений твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Збірник пісень "Urban" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 "Mr Zvezda", "Вспышка", "Девочки уходят спать". 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

100284 

Дата реєстрації авторського права 
 

08.10.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Бабенюк Ганна 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 "Реалізація мережі DTN, як рішення проблем 

перетинаючихся контактів" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

100285 

Дата реєстрації авторського права 
 

08.10.2020 

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

 

Болдирєва Людмила Миколаївна, Амеліна Ірина Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Розділ колективної міжнародної монографії "Theoretical and methodological 

approaches to the innovative potential of the agricultural and food sector in 

the economy" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Boldyrieva L. M., Amelina I. V. Theoretical and 

methodological approaches to the innovative potential of the agricultural 

and food sector in the economy : колективна міжнародна монографія 

"Концепти інноваційного розвитку підприємництва" ; за заг. ред.  

В. В. Храпкіної ; Національний університет "Києво-Могилянська 

академія". - К. : Інтерсервіс, 2018. - С. 157-164. 
Анотація  

У розділі монографії охарактеризовано теоретичні підходи до 

інноваційного потенціалу сільськогосподарської галузі. 
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Проаналізовано методологічні підходи до інноваційного потенціалу 

харчової галузі в економіці України. Виокремлено аспекти інноваційного 

потенціалу сільськогосподарської галузі. 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

100286 

Дата реєстрації авторського права 
 

08.10.2020 

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

 

Зелінська Галина Олексіївна, Болдирєва Людмила Миколаївна, 

Амеліна Ірина Володимирівна 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Стаття "Logistic guality management of transport process in construction" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Zelinska H., Boldyrieva L., Amelina I. Logistic guality 

management of transport process in construction / International Journal of 

Engineering & Technology. - 7 (3.2). - 2018. - P. 32-35. 
Анотація  

У статті представлені ключові проблеми логістичного менеджменту 

якості транспортного процесу в будівельній галузі. Характеризується 

якістю впливу транспортних послуг на ефективність виробництва і 

комерційного активування підприємства. Основні показники якості 

перевезень підсумовуються. 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

100287 

Дата реєстрації авторського права 
 

08.10.2020 

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

 

Кулакова Світлана Юріївна, Болдирєва Людмила Миколаївна, 

Амеліна Ірина Володимирівна, Голобородько Олександр Петрович 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Стаття "Strategic Management by Enterprise's Transport Potential" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Kulakova S. Yu. Strategic Management by Enterprise's 

Transport Potential / S. Yu. Kulakova, L. M. Boldyrieva, I. V. Amelina,  

A. P. Goloborodko // International Journal of Engineering & Technology. - 

2018. - Vol. 7, № 4.8. - Р. 613-617. 
Анотація  

Запропоновано два методи визначення структури транспортного 

потенціалу: витратний та енергетичний. Метою дослідження є 

вивчення економічної оцінки складових транспортного потенціалу та 

його структура повинна визначатися з урахуванням певних 

стратегічних принципів: ймовірність, точність. 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

100288 

Дата реєстрації авторського права 
 

08.10.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Петренко 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) 

 

 

Монографія "Стратегії розвитку аграрних підприємств з іноземними 

інвестиціями" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У монографії визначено соціально-економічну сутність та особливості 

функціонування аграрних підприємств з іноземними інвестиціями в 

Україні, Європі і в світі; обґрунтовано форми і типи вказаних аграрних 

підприємств та їх конкурентні переваги в умовах євроінтеграції та 

глобалізації. 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

100289 

Дата реєстрації авторського права 
 

08.10.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Петренко Вікторія Сергіївна, Карнаушенко Алла Сергіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Наукова стаття "Формування молодіжного підприємництва в Україні  

та аналіз факторів впливу на його розвиток" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У статті визначено значення малого та середнього бізнесу для економіки. 

Особливе місце в розвитку бізнесу посідає молодіжне підприємництво, 

яке є важливим елементом формування середнього класу. Виявлено 

причини незадовільної статистики щодо формування власної справи 

серед молоді. 
 

 

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

100290 

Дата реєстрації авторського права 

 
08.10.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Петренко Вікторія Сергіївна, Карнаушенко Алла Сергіївна 
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Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Наукова стаття "Фінансування інноваційного молодіжного 

підприємництва шляхом залучення венчурних коштів" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Метою статті є обґрунтування доцільності використання венчурного 

фінансування для стимулювання молодіжної підприємницької 

діяльності в українському сегменті венчурних підприємств. 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

100291 

Дата реєстрації авторського права 

 
08.10.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Петренко Вікторія Сергіївна, Карнаушенко Алла Сергіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 
 

 

Наукова стаття "Поняття краудфандингу та його роль в національній 

економіці" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У статті визначено сутність та здійснено типологізацію краудфаудин-

гових проектів, а також досліджено чинники, що впливають на 

формування та розвиток систем краудфандингу у світі. Здійснено 

порівняльну характеристику основних краудфандингових платформ в 

Україні. 
 
 

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

100292 

Дата реєстрації авторського права 

 
08.10.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Петренко Вікторія Сергіївна, Карнаушенко Алла Сергіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Наукова стаття "Фактори підприємницького зовнішньоекономічного 

розвитку в умовах глобалізації" 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Стаття присвячена дослідженням зовнішньоекономічного ризику 

глобалізаційних бізнес-процесів країн. Розглянуто вплив факторів 

ризику, таких як політична та економічна нестабільність, державне 

регулювання та моніторинг, слабкі сторони інфраструктури, труднощі 

на ринку праці, соціальні проблеми. 
 
 

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

100293 

Дата реєстрації авторського права 

 
08.10.2020 

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

 

 

Петренко Вікторія Сергіївна, Карнаушенко Алла Сергіївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Наукова стаття "JOINT ENTERPRISES IN FOREIGN TRADE 

ACTIVITY OF UKRAINE" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 
 

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

100294 

Дата реєстрації авторського права 

 
08.10.2020 

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

 

 

Вейц Олександр Ігорович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір "Обґрунтування структури системи запобігання та 

протидії легалізації злочинних доходів клієнтів банку" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

100295 

Дата реєстрації авторського права 

 
08.10.2020 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Пономаренко Наталія Петрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії "Формуван-

ня мовленнєвої компетентності майбутніх молодших спеціалістів з 

журналістики у процесі професійної підготовки" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

У роботі уточнено сутнісні характеристики понять "мовленнєва 

компетентність майбутніх молодших спеціалістів з журналістики", 

"формування мовленнєвої компетентності майбутніх молодших 

спеціалістів з журналістики у процесі професійної підготовки". 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

100296 

Дата реєстрації авторського права 
 

08.10.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Біккенєв Віктор Мінікадірович 

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 "Работа ресепшн" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 

 

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

100297 

Дата реєстрації авторського права 

 
08.10.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Біккенєв Віктор Мінікадірович 

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 "Золотые правила работы с клиентами. 

Обучающий видеокурс" 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

100298 

Дата реєстрації авторського права 

 
08.10.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Назарян Розана Степанівна, Михайленко Ніна Миколаївна, 

Ярославська Юлія Юріївна, Фоменко Юлія Володимирівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Харківський національний медичний університет 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір "Навчальний план та програма циклу тематичного 

удосконалення лікарів "Особливості діагностики та лікування пухлин 

та пухлиноподібних утворень щелепно-лицевої ділянки  у дітей та 

підлітків" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Навчальний план та програма циклу розраховані на 2 тижні. На циклі 

будуть розглянуті питання особливостей виникнення та розвитку 

пухлин і пухлиноподібних утворень у дітей та підлітків, клінічні 

особливості перебігу різновидів доброякісних та злоякісних пухлин і 

пухлиноподібних станів у дітей. 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

100299 

Дата реєстрації авторського права 

 
08.10.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Назарян Розана Степанівна, Михайленко Ніна Миколаївна, 

Ярославська Юлія Юріївна, Фоменко Юлія Володимирівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Харківський національний медичний університет 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Науковий твір "Навчальний план та програма циклу тематичного 

удосконалення лікарів "Особливості надання невідкладної допомоги 

дітям та підліткам на стоматологічному прийомі" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Твір призначений для стоматологів, стоматологів дитячих, стоматологів-

хірургів, стоматологів-терапевтів, стоматологів-ортопедів та ортодонтів. 
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Питаннями надання невідкладної допомоги дітям та підліткам повинні 

володіти не тільки дитячі стоматологи, а й стоматологи усіх фахів. 
 

 

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

100300 

Дата реєстрації авторського права 

 
08.10.2020 

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

 

 

Заремба Ольга Олександрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

Київський національний торговельно-економічний університет 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Навчально-методичне видання  "ПРАКТИКУМ "АУДИТ" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Мета практикуму - закріпити отримані теоретичні знання з дисципліни 

та дати практичні навички проведення аудиту згідно з його етапами, 

починаючи з підготовки і складання договору на аудит, методики 

перевірки окремих операцій і завершуючи оформленням звітів.  
 
 

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

100301 

Дата реєстрації авторського права 

 
08.10.2020 

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

 

 

Заремба Ольга Олександрівна, Нежива Марія Олександрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Київський національний торговельно-економічний університет 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Навчально-методичне видання  "ПРАКТИКУМ "АУДИТ" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Дисципліна "Аудит" є однією з основних із циклу професійної і 

практичної підготовки фахівців та викладається студентам, які 

опановують спеціальності "Економіка", "Облік і оподаткування", 

"Менеджмент", "Міжнародні економічні відносини" на освітньому 

ступені "Бакалавр". 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 
 

 

100302 

Дата реєстрації авторського права 

 
08.10.2020 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Бовш Людмила Андріївна, Кулик Марія Володимирівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

Київський національний торговельно-економічний університет 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Навчально-методичне видання "ЗБІРНИК ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ 

"ЕКОНОМІКА ГОТЕЛІВ І РЕСТОРАНІВ" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Збірник розроблено для студентів освітнього ступеня "Бакалавр" 

галузей знань 24 "Сфера обслуговування", 07 "Управління та адміністру-

вання"; спеціальностей 241 "Готельно-ресторанна справа", 073 

"Менеджмент" спеціалізації "Готельний і ресторанний менеджмент" і 

"Готельно-ресторанна справа". 
 

 

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

100303 

Дата реєстрації авторського права 

 
08.10.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Гаруст Юрій Віталійович, Рябовол Лілія Тарасівна, Джафарова Олена 

В'ячеславівна, Соболь Євген Юрійович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Наукова стаття "Students' scientific activity as a component of the lawyers 

professional training" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Riabovol L., Harust Yu., Dzhafarova O., Sobol Ye. 

Students' scientific activity as a component of the lawyers professional 

training // Asia Life Sciences. - 2019. - № 2. - P. 21-35. 
Анотація  

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

100304 

Дата реєстрації авторського права 

 
08.10.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Сундук Тетяна Федорівна, Степаник Альона Олександрівна, 

Нетребчук Лариса Олександрівна, Еркес Олена Євгенівна 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Київський національний торговельно-економічний університет 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

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

 

 

Навчально-методичне видання "ЗБІРНИК ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ 

"ГРОШІ ТА КРЕДИТ" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Тестові завдання є складовою навчально-методичного комплексу 

дисципліни "Гроші та кредит" відповідно до програми та робочої 

програми освітнього ступеня "бакалавр" спеціальності 072 "Фінанси, 

банківська справа та страхування" спеціалізації "Банківська справа", 

"Фінансове посередництво", інших. 
 

 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

100305 

Дата реєстрації авторського права 
 

08.10.2020 

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

 

Гордополов Володимир Юрійович, Гоцуляк Володимир Дмитрович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

Київський національний торговельно-економічний університет 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Навчально-методичне видання "ПРАКТИКУМ "ЕКОНОМІЧНИЙ 

АНАЛІЗ" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Практикум з дисципліни розроблено для студентів освітнього ступеня 

"бакалавр" спеціальностей 051 "Економіка", 072 "Фінанси, банківська 

справа та страхування", 073 "Менеджмент", 075 "Маркетинг", 281 

"Публічне управління та адміністрування", 292 "Міжнародні 

економічні відносини". 
 

 
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

100306 

Дата реєстрації авторського права 
 

08.10.2020 

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

 

Лабурцева Олена Іванівна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

Київський національний торговельно-економічний університет 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Навчально-методичне видання "ПІДРУЧНИК "РИЗИКИ В 

МАРКЕТИНГУ" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

У підручнику розглянуто сутність та кваліфікацію ризиків у 

маркетингу. Розкрито зміст концепції та процесу управління 
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маркетинговими ризиками, надано методичний інструментарій 

ідентифікації, оцінювання та нейтралізації ризиків. 
 

 

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

100307 

Дата реєстрації авторського права 

 
08.10.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Морозов Андрій Юрійович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Київський національний торговельно-економічний університет 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Навчально-методичне видання "МОНОГРАФІЯ "ЗЛО: 

МЕТАФІЗИЧНІ ТА БОГОСЛОВСЬКІ ВИМІРИ" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У монографії проаналізовано моральну проблему зла у фокусі 

міждисциплінарних досліджень на стику філософії історії, метафізики, 

теології. Переосмислено прогресистський погляд на історію культури у 

світлі ортодоксальної християнської картини світу. 
 

 

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

100308 

Дата реєстрації авторського права 

 
08.10.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Ільїна Анастасія Олександрівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Київський національний торговельно-економічний університет 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Навчально-методичне видання "ЗБІРНИК СИТУАЦІЙНИХ ВПРАВ 

(КЕЙСІВ) "ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ТА МІСЦЕВЕ 

САМОВРЯДУВАННЯ"  
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Ситуаційні вправи призначені для самопідготовки та перевірки знань 

студентів, які здобувають освітній ступінь "бакалавр" за галуззю знань 

28 "Публічне управління та адміністрування" спеціальності 281 

"Публічне управління та адміністрування" спеціалізації "Публічне 

управління та адміністрування". 
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

100309 

Дата реєстрації авторського права 
 

08.10.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Плахотнюк Наталія Вікторівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

Київський національний торговельно-економічний університет 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Навчально-методичне видання "ПРОГРАМА ТА РОБОЧА 

ПРОГРАМА "МІЖНАРОДНЕ ТРАНСПОРТНЕ ПРАВО" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Програма та робоча програма з дисципліни "Міжнародне транспортне 

право" складена відповідно до місця та значення дисципліни у 

структурно-логічній схемі, яка передбачена освітньо-професійними 

програмами бакалавра зі спеціальностей "Міжнародні економічні 

відносини" та "Економіка" і охоплює всі модулі. 
 

 

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

100310 

Дата реєстрації авторського права 

 
08.10.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Миргород-Карпова Валерія Валеріївна, Соболь Євген Юрійович, 

Гаруст Юрій Віталійович, Манжула Андрій Анатолійович 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Наукова стаття "Search for ways to optimize the activities of state bodies 

managing the funds of international technical assistance" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Manzhula A., Harust Y., Myrhorod-Karpova V., Sobol Y. 

Search for ways to optimize the activities of state bodies managing the funds 

of international technical assistance // Asia Life Sciences. - 2019. - № 2. -  

P. 189-212. 
Анотація  

 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

100311 

Дата реєстрації авторського права 

 
08.10.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Шульга Наталія Петрівна, Недеря Людмила Володимирівна, Еркес 

Олена Євгенівна 
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Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

Київський національний торговельно-економічний університет 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Навчально-методичне видання "ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА 

"ОЦІНКА ВАРТОСТІ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИХ УСТАНОВ" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Програма та робоча програма дисципліни "Оцінка вартості фінансово-

кредитних установ" призначена для студентів освітнього ступеня 

"магістр" галузі знань 07 "Управління та адміністрування" спеціальності 

072 "Фінанси, банківська справа та страхування" спеціалізації "Фінансове 

посередництво". 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

100312 

Дата реєстрації авторського права 
 

08.10.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Плахотнюк Наталія Вікторівна 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

Київський національний торговельно-економічний університет 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Навчально-методичне видання "ПРАВО МІЖНАРОДНОЇ 

ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ. ПРОГРАМА ТА РОБОЧА ПРОГРАМА" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Програму та робочу навчальну програму укладено згідно із вимогами 

кредитно-модульної системи організації навчання. Програма визначає 

обсяги знань, які повинен здобути аспірант відповідно до вимог 

освітньо-кваліфікаційної характеристики, алгоритм вивчення 

матеріалу даної дисципліни. 
 
 

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

100313 

Дата реєстрації авторського права 

 
08.10.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Ольшевська Юлія Миколаївна, Ольшевський Петро Миколайович, 

Мельничук Тетяна Анатоліївна, Тишківська Аліна Володимирівна, 

Павлюк Вікторія Андріївна, Якобчук Олег В'ячеславович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 61, 2020 

 

398 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний опис з ілюстраціями "Інтелектуальна гра про Україну та 

для українців "Країна - U" ("Travel-квест "Країна - U") 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Опис інноваційної освітньої гри у формі квесту, розрахованої на учнів 

старших класів та студентів середніх та вищих закладів освіти, а також 

дорослих. Гра спрямована на поглиблення та узагальнення знань 

учасників з історії, географії, культури та економіки України. 
 

 

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

100314 

Дата реєстрації авторського права 

 
08.10.2020 

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 "Загадки покоління ІКС (за романом Д. Коупленда 

"Покоління Х")" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Чередник Л. А. Загадки покоління ІКС (за романом  

Д. Коупленда "Покоління Х") // Молодий вчений. - № 7.1 (83.1). - 2020. -  

С. 134-137. 
Анотація  

У статті на матеріалі роману сучасного канадського письменника  

Д. Коупленда "Покоління Х" аналізуються проблеми взаємин різних 

поколінь, що є важливою темою не лише психології, педагогіки, 

соціології, а й світової літератури. Розглядаються також структурно-

композиційні риси, система образів. 
 

 

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

100315 

Дата реєстрації авторського права 

 
08.10.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Хардін Олег Олександрович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Графічне зображення "Зображення логотипу "Let's Go" 

  



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 61, 2020 

 

399 

Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

100316 

Дата реєстрації авторського права 
 

08.10.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Назаренко Дмитро Віталійович, Войнов Сергій Анатолійович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

Акціонерне товариство комерційний банк "ПриватБанк" 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 
 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма "Мобільний додаток "Приват24 для фізичних 

осіб" (попередня реалізація для платформи iOS)" ("Приват24 iOS (OLD)") 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Програма - це попередня версія системи інтернет-банкінгу "Приват24" 

для проведення основних банківських операцій за допомогою смартфона 

на базі операційної системи IOS. 
 
 

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

100317 

Дата реєстрації авторського права 

 
08.10.2020 

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

 

 

Костків Володимир Володимирович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір, твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Графічне зображення з описом "Сувенірна карта Львова" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

100318 

Дата реєстрації авторського права 

 
08.10.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Костків Володимир Володимирович 
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Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір, твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Твір образотворчого мистецтва з описом "Площа ринок, ратуша" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 

 

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

100319 

Дата реєстрації авторського права 

 
08.10.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Ровдо Олексій Юрійович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Графічне зображення "R. A." 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Твір є графічним вираженням ініціалів Автора в готичному стилі - 

Ровдо Олексія Юрійовича, англійською мовою, що повністю виглядає 

як "Rovdo Alexey". 
 

 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

100320 

Дата реєстрації авторського права 

 
08.10.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Ровдо Олексій Юрійович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Твір образотворчого мистецтва 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Графічне зображення "R. А. Menstoys" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Твір складається з двох елементів: 1) написів "R.A." та "Mensttoys"; 2) 

графічно-зображених щита, двох ножів, крил та стрічки. Напис "R.A." 
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знаходиться по центру твору на щиті, напис "Mensttoys" знаходиться 

на стрічці. 
 
 

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

100321 

Дата реєстрації авторського права 

 
08.10.2020 

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

 

 

Гаруст Юрій Віталійович, Мельник Вадим Іванович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Монографія "Law enforcement agencies on protection of economic security 

of Ukraine: administrative and legal aspect" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Harust Yu. V., Melnyk V. I. Law enforcement agencies on 

protection of economic security of Ukraine: administrative and legal aspect : 

monograph. ottawa : Accent Graphics Communications&amp ; Publishing, 

2020. - 278 p. 
Анотація  

 
 
 

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

100322 

Дата реєстрації авторського права 

 
08.10.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Миргород-Карпова Валерія Валеріївна, Соболь Євген Юрійович, 

Миронюк Роман Вікторович, Гаруст Юрій Віталійович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Наукова стаття "Implementation of Family Medicine in Central and 

Eastern Europe: Experience and Lessons for Ukraine" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Sobol Ye., Myroniuk R., Harus Yu., Myrhorod-Karpova V. 

Implementation of Family Medicine in Central and Eastern Europe: 

Experience and Lessons for Ukraine // Journal of the History of Culture and 

Research. - 2020. - Volume 9 (1). - P. 69-83. 
Анотація  

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

100323 

Дата реєстрації авторського права 
 

08.10.2020 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Миргород-Карпова Валерія 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 "Адміністративно-правові засади діяльності 

контролюючих органів щодо використання коштів міжнародної 

технічної допомоги" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Миргород-Карпова В. В. Адміністративно-правові 

засади діяльності контролюючих органів щодо використання коштів 

міжнародної технічної допомоги // Правові горизонти. - 2019. - № 17. - 

С. 124-140. 
Анотація  

 
 

 

 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

100324 

Дата реєстрації авторського права 

 
08.10.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Гаруст Юрій Віталійович, Мельник Вадим Іванович, Кіяшко Юрій 

Михайлович, Галунько Валентин 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 "Economic crime, innovate mechanisms of counteraction 

by law enforcement agencies" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Harust Yu., Melnyk V., Kiiashko Yu., Halunko V. 

Economic crime, innovate mechanisms of counteraction by law enforcement 

agencies // Asia Life Sciences. - 2019. - № 2. - P. 247-255. 
Анотація  

 
 
 

 
 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

100325 

Дата реєстрації авторського права 

 
08.10.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Гаруст Юрій Віталійович, Шартава Сергій Леонідович, Смолярова 

Марина Олександрівна, Кривошеєв Костянтин Олександрович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

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

 

 

Наукова стаття "Theoretical end legal analysis of the category "financial 

security of the state" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Shartava S., Smolyarova M., Harust Yu., Kryvosheiev K. 

Theoretical end legal analysis of the category "financial security of the 

state" // Asia Life Sciences. - 2019. - № 2. - P. 135-146. 
Анотація  

 
 
 

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

100326 

Дата реєстрації авторського права 

 
08.10.2020 

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

 

 

Гаруст Юрій Віталійович, Загорська Дар'я Михайлівна, Ващенко 

Світлана Михайлівна, Москаленко Сергій Анатолійович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Наукова стаття "Problems of construction of the financial system of the 

state: organizational and legal aspects" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Harust Yu., Zagorska D., Vashchenko S., Moskalenko S. 

Problems of construction of the financial system of the state: organizational 

and legal aspects // Asia Life Sciences. - 2019. - № 2. - P. 213-224. 
Анотація  

 
 
 
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

100327 

Дата реєстрації авторського права 
 

08.10.2020 

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

 

Гаруст Юрій Віталійович, Васильєва Тетяна Анатоліївна, Винниченко 

Наталія Володимирівна, Височина Аліна Володимирівна 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Наукова стаття "Optimization of the financial decentralization level as an 

instrument for the country's innovative economic development regulation" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Vasylieva T., Harust Y., Vynnychenko N., Vysochyna A. 

Optimization of the financial decentralization level as an instrument for the 

country's innovative economic development regulation // Маркетинг і 

менеджмент інновацій. - 2018. - № 4. - С. 382-391. 
Анотація  
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

100328 

Дата реєстрації авторського права 
 

09.10.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Швець Валерій Олександрович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір, створений для телебачення 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір, створений для телебачення "Описание 

технологии работы первого интернет-канала "Независимые" 

("Независимые") 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

 
 
 

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

100329 

Дата реєстрації авторського права 

 
09.10.2020 

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

 

Россол Олександр Володимирович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНТЕКРЕСІ БЕЙЗ" 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Комп'ютерна програма 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Комп'ютерна програма "SMS Communication System" 

  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Комп'ютерна програма призначена для автоматизації процесу автома-

тичного вибору режиму передачі даних різними каналами зв'язку. 
 

 
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

100330 

Дата реєстрації авторського права 
 

09.10.2020 

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

 

Мартинова Лілія 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) 
 

 

Психологічний роман "Шлях управдома" 
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Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 

 

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

100331 

Дата реєстрації авторського права 

 
09.10.2020 

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

 

 

Гаруст Юрій Віталійович, Мельник Вадим Іванович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Монографія "Правоохоронні органи на захисті економічної безпеки 

України: адміністративно-правовий аспект" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Гаруст Ю. В., Мельник В. І. Правоохоронні органи на 

захисті економічної безпеки України: адміністративно-правовий аспект : 

монографія / Суми : видавничо-виробниче підприємство "Мрія", 2019. - 

352 с.   
Анотація  

Монографія є комплексним науковим дослідженням, присвяченим 

вирішенню проблеми адміністративно-правового регулювання діяльності 

вітчизняних правоохоронних органів як суб'єктів забезпечення 

економічної безпеки України та можливого застосування позитивного 

досвіду правоохоронних органів інших країн. 
 

 
 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

100332 

Дата реєстрації авторського права 
 

09.10.2020 

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

 

Миргород-Карпова Валерія Валеріївна, Пчеліна Оксана Василівна, 

Сезонов Віктор Миколайович, Жерьобкіна Євгенія 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 "Administrative and legal mechanism of execution of 

decisions of the European Court of Human Rights as the basis of case law 

application in the judicial system of Ukraine" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Pchelina O., Sezonova V., Myrhorod-Karpova V., 

Zherobkina Y. Administrative and legal mechanism of execution of decisions 

of the European Court of Human Rights as the basis of case law application 

in the judicial system of Ukraine // Asia Life Sciences. - 2019, (2). - P. 117-134. 
Анотація  
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Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

100333 

Дата реєстрації авторського права 
 

09.10.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Миргород-Карпова Валерія Валеріївна, Сироїд Тетяна Леонідівна, 

Коломієць Юрій Миколайович, Клюєв 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) 

 

 

Наукова стаття "International financial institutions as subjects of the 

financial system of the state" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Syroid T., Kolomiets Y., Kliuiev O., Myrhorod-Karpova V. 

International financial institutions as subjects of the financial system of the 

state // Asia Life Sciences. - 2019, (2). - P. 153-164. 
Анотація  

 
 
 

 

 
Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

100334 

Дата реєстрації авторського права 

 
09.10.2020 

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

 

 

Мельник Вадим Іванович, Гаруст Юрій Віталійович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Монографія "Law enforcement agencies on protection of economic security 

of Ukraine: administrative and legal aspect" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Harust Yu. V., Melnyk V. I. Law enforcement agencies on 

protection of economic security of Ukraine: administrative and legal aspect : 

monograph // Accent Graphics Communications & Publishing, Ottawa. - 

2020. - 278 p. 
Анотація  

 
 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

100335 

Дата реєстрації авторського права 
 

09.10.2020 

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

 

Мельник Вадим Іванович, Гаруст Юрій Віталійович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

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

 

 

Монографія "Правоохоронні органи на захисті економічної безпеки 

України: адміністративно-правовий аспект" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Гаруст Ю. В., Мельник В. І. Правоохоронні органи на 

захисті економічної безпеки України: адміністративно-правовий аспект : 

монографія / Суми : видавничо-виробниче підприємство "Мрія", 2019. - 

351 с.  
Анотація  

Монографія є комплексним науковим дослідженням, присвяченим 

вирішенню проблеми адміністративно-правового регулювання діяльності 

вітчизняних правоохоронних органів як суб'єктів забезпечення 

економічної безпеки України та можливого застосування позитивного 

досвіду правоохоронних органів інших країн. 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

100336 

Дата реєстрації авторського права 

 
09.10.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Гаруст Юрій Віталійович, Соболь Євген Юрійович, Миргород-Карпова 

Валерія Валеріївна, Манжула Андрій Анатолійович 
Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Наукова стаття "Search for ways to optimize the activities of state bodies 

managing the funds of international technical assistance" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
Опублікування: Andrii Manzhula, Yuriy Harust, Valeriia Myrhorod-Karpova, 

Yevgeny Sobol. Search for ways to optimize the activities of state bodies 

managing the funds of international technical assistance // ASIA LIFE 

SCIENCES. - 2019. - Supplement 21 (2). - P. 189-204. 
Анотація  

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 

авторського права на твір 

 

 

100337 

Дата реєстрації авторського права 

 
09.10.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Гаруст Юрій Віталійович, Соболь Євген Юрійович, Миронюк Роман 

Вікторович, Миргород-Карпова Валерія 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 "Implementation of Family Medicine in Central and 

Eastern Europe: Experience and Lessons for Ukraine" 
  



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 61, 2020 

 

408 

Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

Опублікування: Sobol Y., Myroniuk R., Harust Y., Myrhorod-Karpova V. 

Implementation of Family Medicine in Central and Eastern Europe: 

Experience and Lessons for Ukraine [Електронний ресурс] // Journal of 

History Culture and Art Research. - 2020. - Vol. 9 (1). - P. 69-83. - Режим 

доступу до журн. : http://dx.doi.org/10.7596/taksad.v9i1.2535 
Анотація  

 
 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

100338 

Дата реєстрації авторського права 
 

09.10.2020 

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

 

Гаруст Юрій Віталійович, Мельник Вадим Іванович, Палієнко Максим 

Юрійович, Прасол Леся Олександрівна 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Наукова стаття "Economic security of the country: marketing, institutional 

and political determinants" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

100339 

Дата реєстрації авторського права 
 

09.10.2020 

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

 

Гаруст Юрій Віталійович, Панченко Володимир Євгенович, Ус Яна 

Володимирівна, Коробець Олена Миколаївна, Павлик Владислав 

Олександрович 
Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Наукова стаття "Energy-efficient innovations: marketing, management 

and law supporting" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

100340 

Дата реєстрації авторського права 
 

09.10.2020 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора 
(авторів), чи позначення "Анонімно" 

 

 

Гриценко Оксана Олександрівна, Буток Віктор Дмитрович 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 

 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Кіносценарій повнометражного ігрового фільму "Дон Жуан із 

Жашкова" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Женя Горобчик - київський фотограф родом із Жашкова, якого дуже 

люблять жінки. Він шукає роботу, але ненароком знаходить нове 

кохання. Але у Жені вже є дружина і син, а ще колишня дружина і купа 

нерозв'язаних проблем. Він розривається між ними всіма і вирішує, що 

краще вже під поїзд, ніж так далі.  
 

 

 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

100341 

Дата реєстрації авторського права 
 

09.10.2020 

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

 

Масалітіна Ольга Юріївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Літературний письмовий твір "WeWineGuide. Путеводитель. Винно-

гастрономические маршруты. Украина. Молдова. Грузия" ("Винно-

гастрономические маршруты. Украина. Молдова. Грузия") 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 
 

 

Анотація  

Унікальне видання автора Helga Côt, що поєднує в собі авторські 

винно-гастрономічні маршрути по Україні, Молові, Грузії та інформацію 

про вино в легкій та доступній формі. Видання допоможе відкрити 

читачам світ винно-гастрономічних подорожей та слугує підвищенню 

культури споживання вина. 
 
 
 
 
Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 
 

 

100342 

Дата реєстрації авторського права 
 

09.10.2020 

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

 

Масалітіна Ольга Юріївна 

Повне ім'я або повне офіційне 
найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

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

 

 

Літературний письмовий твір "40+. Все, що ви маєте знати про міцні 

напої" ("40+") 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

Унікальне видання автора Helga Côt, що поєднує в собі інформацію про 

міцні напої: легенди, історії брендів, території виробництва, технології і 

багато іншого в легкій та доступній формі. Видання допоможе відкрити 

читачам світ різноманітності міцних напоїв та слугує підвищенню 

культури їх споживання. 
 

 
 

 

Номер свідоцтва про реєстрацію 
авторського права на твір 

 

 

100343 

Дата реєстрації авторського права 
 

12.10.2020 

Повне ім'я та/або псевдонім автора 

(авторів), чи позначення "Анонімно" 
 

 

Крикун Віктор Борисович 

Повне ім'я або повне офіційне 

найменування роботодавця 
 

 

 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 
 

 

Наукова стаття "Окремі аспекти вдосконалення організаційних засад 

адміністративно-правового регулювання економіки України в 

кризових умовах" 
  
Вихідні дані для оприлюднених творів 

 
 

Анотація  

У статті здійснений аналіз довідкової, наукової, навчально-методичної 

літератури та нормативно-правових актів із метою визначення 

основних напрямів удосконалення організаційних засад 

адміністративно-правового регулювання економіки України в 

кризових умовах. 
 

 
 



ВІДОМОСТІ ПРО РЕЄСТРАЦІЮ ДОГОВОРІВ,  
ЯКІ СТОСУЮТЬСЯ ПРАВА АВТОРА НА ТВІР 

 
 

411 

 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 

 

 

Шилько Павло Юрійович, Єгоров Сергій Сергійович, Король Юрій 

Васильович 
Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 
 

 

Аудіовізуальний твір "Музичний кліп "Без женатого" 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 
 

 

Аудіовізуальний твір 

Номер реєстрації договору 5618 

 
Дата реєстрації договору 

 
01.09.2020 

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  

 

 

Шилько Павло Юрійович, Єгоров Сергій Сергійович, Король Юрій 

Васильович - Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕЙ БІ 

СТОРІ ПРОДАКШН" 
 
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 

 

 

Гапоненко Борис Павлович 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма "Комплекс програмний криптографічного 

захисту інформації "QUANT 2.0" 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 
 

 

Комп'ютерна програма 

Номер реєстрації договору 5619 

 
Дата реєстрації договору 

 
01.09.2020 

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  

 

 

Гапоненко Борис Павлович - Товариство з обмеженою відповідальністю 

"АЙ ТІ ІНЖИНІРІНГ" 
 

 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору 

 

 

Смерека Олена Василівна 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Твір графічного дизайну "Логотип" 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Твір образотворчого мистецтва 

Номер реєстрації договору 5620 

 
Дата реєстрації договору 

 
01.09.2020 

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  

 

 

Смерека Олена Василівна - Сальцева Олена Олександрівна 
 
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 
 

 

Лобов Андрій Васильович 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Твір образотворчого мистецтва "Обкладинка для книги "Transition 

Keeper" 
Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Твір образотворчого мистецтва 

Номер реєстрації договору 5680 

 
Дата реєстрації договору 
 

02.09.2020 

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  

 

 

Лобов Андрій Васильович - Сібірякова Олена Олександрівна 
 
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 
 

 

Синельников Євген Олександрович 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Літературний письмовий твір "Синопсис аудіовізуального твору - 

телевізійної програми "Дома Лучше" ("Синопсис "Дома Лучше") 
Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір, створений для телебачення 

Номер реєстрації договору 5681 

 
Дата реєстрації договору 
 

02.09.2020 

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  

 

 

Синельников Євген Олександрович - Тінспіріт Венчерс ЛТД 
 
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 
 

 

Гулейков Сергій Вікторович 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Літературний письмовий твір "Розширений синопсис аудіовізуального 

твору - телевізійної програми "Вдома краще" ("Дома лучше")" ("Роз-

ширений синопсис "Вдома краще") 
Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір, створений для телебачення, похідний 

твір 
Номер реєстрації договору 5682 

 
Дата реєстрації договору 
 

02.09.2020 

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  

 

 

Гулейков Сергій Вікторович - Тінспіріт Венчерс ЛТД 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору 

 

 

Гапоненко Борис Павлович 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма "Програмний модуль "Шлюз" зі складу Комплек-

су програмного криптографічного захисту інформації "QUANT 2.0" 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Номер реєстрації договору 5691 

 
Дата реєстрації договору 

 
02.09.2020 

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  

 

 

Гапоненко Борис Павлович - Товариство з обмеженою відповідальністю 

"АЙ ТІ ІНЖИНІРІНГ" 
 

 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору 

 

 

Гапоненко Борис Павлович 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма "Програмний модуль "Центр генерації ключів"  

зі складу Комплексу програмного криптографічного захисту інформа-

ції "QUANT 2.0" 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 
 

 

Комп'ютерна програма 

Номер реєстрації договору 5692 

 
Дата реєстрації договору 
 

02.09.2020 

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  

 

 

Гапоненко Борис Павлович - Товариство з обмеженою відповідальністю 

"АЙ ТІ ІНЖИНІРІНГ" 
 

 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору 

 

 

Гапоненко Борис Павлович 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма "Програмний модуль "Клієнт" зі складу  Комплек-

су програмного криптографічного захисту інформації "QUANT 2.0" 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Номер реєстрації договору 5693 

 
Дата реєстрації договору 

 
02.09.2020 

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  

 

 

Гапоненко Борис Павлович - Товариство з обмеженою відповідальністю 

"АЙ ТІ ІНЖИНІРІНГ" 
 

 



 Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 61, 2020 

 

414 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 

 

 

Попов Олександр Миколайович, Костерева Катерина Миколаївна 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерні програми "Terrasoft Bank", "Terrasoft Loyalty", "Terrasoft 

PSF", "Terrasoft CRM Bank", "Terrasoft Tourism", "Госпитальная 

информационная система "ГИС Медицина", "Terrasoft XRM", "Terrasoft 

BPMonline CRM", "Terrasoft XRM Professional Services", "Terrasoft XRM 

Distribution" 
Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Номер реєстрації договору 5694 

 
Дата реєстрації договору 

 
02.09.2020 

Вид договору Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір 

 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  

 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю "ТЕРРАСОФТ" - КРІЕЙТІО 

ЕМЕА ЛТД (CREATIO EMEA LTD) 
 
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору 
 

 

Попов Олександр Миколайович, Костерева Катерина Миколаївна 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Комп'ютерні програми "Контакты и продажи", "Terrasoft CRM", 

"Terrasoft Tourist", "Terrasoft Service Desk" 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 
 

 

Комп'ютерна програма 

Номер реєстрації договору 5695 

 
Дата реєстрації договору 

 
02.09.2020 

Вид договору Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір 

 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 
особи (осіб), сторін договору  

 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю "ТЕРРАСОФТ" - КРІЕЙТІО 

ЕМЕА ЛТД (CREATIO EMEA LTD) 
 

 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 
 

 

Лавренюк Олена Ярославівна, Яковлева Наталія Вікторівна 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Сценарій 4-серійного телесеріалу "Новорічна історія" 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір 

Номер реєстрації договору 5703 

 
Дата реєстрації договору 
 

02.09.2020 

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  

 

 

Лавренюк Олена Ярославівна, Яковлева Наталія Вікторівна - Товариство 

з обмеженою відповідальністю "СОЛАР МЕДІА ІНТЕРТЕЙНМЕНТ" 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 
 

 

Гавриш Ірина Володимирівна, Щербакова Олена Олександрівна, 

Орищенко Марина Олександрівна 
Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Складений твір "Набір зошитів на друкованій основі для вчителів та 

учнів з предметів "Читання (Reading)" та "Письмо (Writing)" на анг-

лійській мові" 
Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір науково-практичного характеру, 

складений твір 
Номер реєстрації договору 5704 

 
Дата реєстрації договору 
 

02.09.2020 

Вид договору Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір 

 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 
особи (осіб), сторін договору  

 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Національний Інтелект" - 

Гавриш Ірина Володимирівна 
 
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 
 

 

Гавриш Ірина Володимирівна, Щербакова Олена Олександрівна, 

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 5705 

 
Дата реєстрації договору 
 

02.09.2020 

Вид договору Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір 

 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 
особи (осіб), сторін договору  

 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Національний Інтелект" - 

Гавриш Ірина Володимирівна 
 
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 
 

 

Горбунов Олександр Володимирович 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Літературний письмовий твір "Положення про "Національний мистець-

кий фестиваль "КропФест"/"KropFest" ("Положення про "КропФест") 
Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір 

Номер реєстрації договору 5706 

 
Дата реєстрації договору 
 

02.09.2020 

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  

 

 

Горбунов Олександр Володимирович - Благодійна організація 

"БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ОЛЕКСАНДРА ГОРБУНОВА" 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 

 

 

Горенбух Марко Абрамович, Тененбаум Леонід Фроймович 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма "Модель управления обогревом при произ-

водстве кокса" 
Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Номер реєстрації договору 5707 

 
Дата реєстрації договору 

 
02.09.2020 

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  

 

 

Горенбух Марко Абрамович, Тененбаум Леонід Фроймович – Това-

риство з обмеженою відповідальністю "ІСТЕЙТ ТРЕНД" 
 
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 

 

 

Мілена Матіч 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Збірка творів образотворчого мистецтва "Збірка зображень "Персонаж 

"ТОНТІ" (анг.TONTTY, ТОНТТИ) ("ТОНТІ", "TONTTY", "ТОНТТИ") 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Складений твір, твір образотворчого мистецтва 

Номер реєстрації договору 5715 

 
Дата реєстрації договору 

 
03.09.2020 

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  

 

 

Мілена Матіч (Milena Matic) - Головко Ірина Вікторівна 
 

 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору 

 

 

Сюткін Олексій Генадійович 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір "Спортивно-розважальний захід 

"МІЖНАРОДНИЙ ЗАПЛИВ ЧЕРЕЗ ДНІПРО" "INTERNATIONAL 

DNIPRO SWIM MARATHON" ("МІЖНАРОДНИЙ ЗАПЛИВ ЧЕРЕЗ 

ДНІПРО" "INTERNATIONAL DNIPRO SWIM MARATHON") 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір 

Номер реєстрації договору 5716 

 
Дата реєстрації договору 

 
03.09.2020 

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  

 

 

Сюткін Олексій Генадійович - Громадська організація "СПОРТИВНИЙ 

КЛУБ "СЮТКІН-ТІМ" 
 
 



 Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 61, 2020 

 

417 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 
 

 

Янушенко Віктор Андрійович 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Комп'ютерна програма "Програмний продукт "Сервіс моніторингу 

та аналізу згадувань у засобах масової інформації та соціальних медіа 

LOOQME" 
Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Комп'ютерна програма 

Номер реєстрації договору 5723 

 
Дата реєстрації договору 
 

03.09.2020 

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  

 

 

Янушенко Віктор Андрійович - Товариство з обмеженою відповідальністю 

"ЛУК МЕДІА" 
 
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 
 

 

Іванов Валерій Іванович, Шумілін Сергій Олександрович 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Проект твору архітектури "Реконструкція частини нежитлової будівлі 

Палацу спорту по майдану Незалежності, 24 а, у м. Полтава, у якій 

розміщено басейн" (Стадія "ТЕО")" 
Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Твір архітектури 

Номер реєстрації договору 5742 

 
Дата реєстрації договору 
 

03.09.2020 

Вид договору Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір 

 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 
особи (осіб), сторін договору  

 

 

Іванов Валерій Іванович, Шумілін Сергій Олександрович - Товариство 

з обмеженою відповідальністю "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ПРОЕКТНО-

ВИШУКУВАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ "ПОЛТАВАГРОПРОЕКТ" 
 
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 
 

 

Сень Щяолен, Лі Йонгсей 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Комп'ютерна програма "Мобільний додаток "Free Adblocker Browser 

V 72.0.2016123235" ("Free Adblocker Browser") 
Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Комп'ютерна програма 

Номер реєстрації договору 5765 

 
Дата реєстрації договору 
 

03.09.2020 

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  

 

 

Сень Щяолен (SUN Xiaoliang), Лі Йонгсей - Рокетшілд Броусер Течнолоджі 

Лімітед (Rocketshield Browser Technology Limited) 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 

 

 

Безощук Олександр Валерійович 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма "Integrated Software Package to Preventing 

Abuses in Financial Practices" 
Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Номер реєстрації договору 5766 

 
Дата реєстрації договору 

 
03.09.2020 

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  

 

 

Безощук Олександр Валерійович - Деркач Володимир Іванович, Кравчук 

Олександр Аркадійович 
 
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 

 

 

Чередніченко Сергій Олександрович 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Збірка творів образотворчого мистецтва "Аптека "Завжди поруч" 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Збірник творів, твір образотворчого мистецтва 

Номер реєстрації договору 5767 

 
Дата реєстрації договору 

 
03.09.2020 

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  

 

 

Чередніченко Сергій Олександрович - Михальченко Вероніка Андріївна 
 

 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору 

 

 

Довбиш Анатолій Степанович, Шелехов Ігор Володимирович, Мироненко 

Микита Ігорович, Савченко Тарас Русланович 
Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма "Визначення базового класу розпізнавання при 

інформаційно-екстремальному машинному навчанні системи розпізна-

вання зображень" 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Номер реєстрації договору 5768 

 
Дата реєстрації договору 

 
03.09.2020 

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  

 

 

Довбиш Анатолій Степанович, Шелехов Ігор Володимирович, Мироненко 

Микита Ігорович, Савченко Тарас Русланович - Сумський державний 

університет 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 
 

 

Лапко Андрій Вікторович 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Комп'ютерна програма "Синхронізація платіжних та білінгових систем 

та формування звітності" 
Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Комп'ютерна програма 

Номер реєстрації договору 5769 

 
Дата реєстрації договору 
 

03.09.2020 

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  

 

 

Лапко Андрій Вікторович - Товариство з обмеженою відповідальністю 

"КНП Компані" 
 
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 
 

 

Коррель Вадим Вікторович 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Комп'ютерна програма "Управління носіями електронного квитка" 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Комп'ютерна програма 

Номер реєстрації договору 5770 

 
Дата реєстрації договору 
 

03.09.2020 

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  

 
 

Коррель Вадим Вікторович - Товариство з обмеженою відповідальністю 

"КНП Компані" 
 
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 
 

 

Ілюшина Єлизавета Сергіївна 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Комп'ютерна програма "Сервер KaffitNetwork" 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Комп'ютерна програма 

Номер реєстрації договору 5771 

 
Дата реєстрації договору 
 

03.09.2020 

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  

 

 

Приватне підприємство ПП "Сайком" - Компанія Kaffit Overseas OU 

(Каффит Оверсеаз ОУ) 
 
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 
 

 

Коміссаров Едуард Мартінович 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Комп'ютерна програма "Online-ресторан "Smilefood" у версії веб-

сайту та мобільного додатку для операційних платформ IOS та Android" 
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Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Комп'ютерна програма 

Номер реєстрації договору 5772 

 
Дата реєстрації договору 
 

03.09.2020 

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  

 

 

Коміссаров Едуард Мартінович - Соколов Олександр Дмитрович 
 
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 
 

 

Сердюк Олександр Васильович 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма "Програмне забезпечення (комп'ютерна програма) 

у вигляді мобільного додатку AR під назвою "Chudobooks" для платформ 

iOS i Android" ("Мобільний додаток AR "Chudobooks") 
Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Номер реєстрації договору 5773 

 
Дата реєстрації договору 

 
03.09.2020 

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  

 

 

Сердюк Олександр Васильович - Герасименко Олександр Олександрович 
 

 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору 

 

 

Гірченко Тетяна Дмитрівна, Кузнєцова Анжела Ярославівна, Щеглова 

Катерина Валеріївна 
Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Літературний письмовий твір "Цифрові фінанси 4.0 (для бізнес шкіл): 

міні-МВА програма/За заг. ред. ТОР50 Global Influencers and Thought 

Leaders on Fintech by Thinkers360 (November2019), MSc Strategic  

Marketing Digital Communications London Metropolitan University 

Щеглової К. В." ("МІНІ-МВА ПРОГРАМА ЦИФРОВІ ФІНАНСИ 4.0") 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір 

Номер реєстрації договору 5793 

 
Дата реєстрації договору 

 
04.09.2020 

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  

 

 

Гірченко Тетяна Дмитрівна, Кузнєцова Анжела Ярославівна, Щеглова 

Катерина Валеріївна - Державний вищий навчальний заклад "Університет 

банківської справи" 
 

 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 

 

 

Махов Руслан Васильович, Буняк Кирило Олегович, Денчук Віталій 

Анатолійович, Михайлусь Ілля Павлович 
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Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Аудіовізуальний твір "Музичний кліп "Перестань мне звонить" 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Аудіовізуальний твір 

Номер реєстрації договору 5794 

 
Дата реєстрації договору 
 

04.09.2020 

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  

 

 

Махов Руслан Васильович, Буняк Кирило Олегович, Денчук Віталій 

Анатолійович, Михайлусь Ілля Павлович - Товариство з обмеженою 

відповідальністю "ЕЙ БІ СТОРІ ПРОДАКШН" 
 
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 
 

 

Пархоменко Сергій Васильович, Лопухов Іван Олександрович, Шилько 

Павло Юрійович, Боровець Мар'ян Богданович, Сакаль Сергій 

Сергійович 
Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Аудіовізуальний твір "Музичний кліп "ПАПА (Под крылом добра)" 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Аудіовізуальний твір 

Номер реєстрації договору 5795 

 
Дата реєстрації договору 
 

04.09.2020 

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  

 

 

Пархоменко Сергій Васильович, Лопухов Іван Олександрович, Шилько 

Павло Юрійович, Боровець Мар'ян Богданович, Сакаль Сергій 

Сергійович - Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕЙ БІ СТОРІ 

ПРОДАКШН" 
 
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 
 

 

Прощенко Сергій Олександрович 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Збірка творів "Drawings and art and graphic displays of backgrounds, 

banners, logos, payment tables and game symbols for the computer game 

"Magic Dragons" ("Малюнки та зображення для комп'ютерної гри 

"Magic Dragons") 
Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Ескіз, складений твір, твір образотворчого мистецтва 

Номер реєстрації договору 5796 

 
Дата реєстрації договору 
 

08.09.2020 

Вид договору Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір 

 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 
особи (осіб), сторін договору  

 

 

Прощенко Сергій Олександрович - Ей1 Девелопмент ЛЛС (А1 

Development LLC) 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 

 

 

Прощенко Сергій Олександрович 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Збірка творів "Drawings and art and graphic displays of backgrounds, 

banners, logos, payment tables and game symbols for the computer game 

"Golden Skulls" ("Малюнки та зображення для комп'ютерної гри 

"Golden Skulls") 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 
 

 

Ескіз, складений твір, твір образотворчого мистецтва 

Номер реєстрації договору 5797 

 
Дата реєстрації договору 

 
08.09.2020 

Вид договору Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір 

 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  

 

 

Прощенко Сергій Олександрович - Ей1 Девелопмент ЛЛС (А1 

Development LLC) 
 

 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору 

 

 

Прощенко Сергій Олександрович 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Збірка творів "Drawings and art and graphic displays of backgrounds, 

banners, logos, payment tables and game symbols for the computer game 

"Fortune Cash" ("Малюнки та зображення для комп'ютерної гри 

"Fortune Cash") 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Ескіз, складений твір, твір образотворчого мистецтва 

Номер реєстрації договору 5798 

 
Дата реєстрації договору 

 
08.09.2020 

Вид договору Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір 

 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  

 

 

Прощенко Сергій Олександрович - Ей1 Девелопмент ЛЛС (А1 

Development LLC) 
 

 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору 

 

 

Прощенко Сергій Олександрович 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Збірка творів "Drawings and art and graphic displays of backgrounds, 

banners, logos, payment tables and game symbols for the computer game 

"Shining Princess" ("Малюнки та зображення для комп'ютерної гри 

"Shining Princess") 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Ескіз, складений твір, твір образотворчого мистецтва 

Номер реєстрації договору 5799 

 
Дата реєстрації договору 

 
08.09.2020 

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  

 

 

Прощенко Сергій Олександрович - Ей1 Девелопмент ЛЛС (А1 

Development LLC) 
 
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 

 

 

Прощенко Сергій Олександрович 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Збірка творів "Drawings and art and graphic displays of backgrounds, 

banners, logos, payment tables and game symbols for the computer game 

"Golden Fruits" ("Малюнки та зображення для комп'ютерної гри 

"Golden Fruits") 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Ескіз, складений твір, твір образотворчого мистецтва 

Номер реєстрації договору 5800 

 
Дата реєстрації договору 
 

08.09.2020 

Вид договору Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір 

 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  

 

 

Прощенко Сергій Олександрович - Ей1 Девелопмент ЛЛС (А1 

Development LLC) 
 

 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 

 

 

Прощенко Сергій Олександрович 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Збірка творів "Drawings and art and graphic displays of backgrounds, 

banners, logos, payment tables and game symbols for the computer game 

"Disco Fruits" ("Малюнки та зображення для комп'ютерної гри 

"Disco Fruits") 
Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Ескіз, складений твір, твір образотворчого мистецтва 

Номер реєстрації договору 5801 

 
Дата реєстрації договору 
 

08.09.2020 

Вид договору Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір 

 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  
офіційне найменування юридичної(их) 
особи (осіб), сторін договору  

 

 

Прощенко Сергій Олександрович - Ей1 Девелопмент ЛЛС (А1 

Development LLC) 
 
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 
 

 

Молочко Володимир Анатолійович, Вороний Андрій Олексійович, 

Молочко Олеся Анатоліївна, Тимошенко Дарина Павлівна 
Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Комп'ютерна програма "Відкритий вебпортал геоінформаційної системи 

"Ліси України" ("Веб-портал "Лісовий фонд України") 
Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Комп'ютерна програма 

Номер реєстрації договору 5802 

 
Дата реєстрації договору 
 

08.09.2020 
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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  

 

 

Молочко Володимир Анатолійович, Вороний  Андрій Олексійович, 

Молочко Олеся Анатоліївна, Тимошенко Дарина Павлівна - Товариство 

з обмеженою відповідальністю "ВІНФОРСТПРО УКРАЇНА" 
 
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору 
 

 

Молочко Володимир Анатолійович, Вороний Андрій Олексійович, 

Молочко Олеся Анатоліївна, Тимошенко Дарина Павлівна 
Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 
 

 

Комп'ютерна програма "Сервер обміну та обробки даних "Адміністрування. 

ГІС - помічник таксатора" ("ПП "Адміністрування") 
Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Номер реєстрації договору 5803 

 
Дата реєстрації договору 
 

08.09.2020 

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  

 

 

Молочко Володимир Анатолійович, Вороний Андрій Олексійович, 

Молочко Олеся Анатоліївна, Тимошенко Дарина Павлівна - Товариство 

з обмеженою відповідальністю "ВІНФОРСТПРО УКРАЇНА" 
 

 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору 

 

 

Молочко Володимир Анатолійович, Вороний Андрій Олексійович, 

Молочко Олеся Анатоліївна, Тимошенко Дарина Павлівна 
Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма "Мобільний додаток "ГІС - помічник таксатора" 

("МД "ГІС - помічник таксатора") 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 
 

 

Комп'ютерна програма 

Номер реєстрації договору 5804 

 
Дата реєстрації договору 

 
08.09.2020 

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  

 

 

Молочко Володимир Анатолійович, Вороний Андрій Олексійович, 

Молочко Олеся Анатоліївна, Тимошенко Дарина Павлівна - Товариство 

з обмеженою відповідальністю "ВІНФОРСТПРО УКРАЇНА" 
 

 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору 

 

 

Чекунов Вячеслав Валерійович 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма "Програмна платформа з управління життєвим 

циклом корпоративних документів в електронному вигляді "WhiteDoc" 

("Програмна платформа "WhiteDoc") 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 
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Номер реєстрації договору 5805 

 
Дата реєстрації договору 

 
10.09.2020 

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  

 

 

Чекунов Вячеслав Валерійович - Акціонерне товариство "Закритий 

недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд 

"Адвентура" 
 
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 

 

 

Кобилинський Олександр Іванович 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма "ABC BUYS" 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Номер реєстрації договору 5806 

 
Дата реєстрації договору 
 

15.09.2020 

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  

 

 

Кобилинський Олександр Іванович - Проскурін Євгеній Ігорович, 

Міщенко Станіслав Олегович 
 

 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 
 

 

Василенко Анатолій Петрович 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Збірка ілюстрацій "Пан Заблоцький" 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Складений твір, твір образотворчого мистецтва 

Номер реєстрації договору 5807 

 
Дата реєстрації договору 
 

15.09.2020 

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  

 

 

Василенко Анатолій Петрович - Заблоцький Ярослав Володимирович 
 
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 
 

 

Литвиненко Владислав Вікторович 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Літературний письмовий твір з ілюстраціями "Посібник з дизайну і 

фірмового стилю "Bafter" 
Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Ілюстрація, літературний письмовий твір 

Номер реєстрації договору 5808 

 
Дата реєстрації договору 
 

17.09.2020 
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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  

 

 

Литвиненко Владислав Вікторович - Денисьєв Віталій Вікторович 
 

 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 

 

 

Алфьоров Валерій Петрович, Маляров Сергій Прокопович, Петренко 

Олексій Володимирович, Цірук Віктор Григорович 
Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Комплект конструкторської та технологічної документації  "Гіромотор 

ГМ40-01" 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 
 

 

Креслення, літературний письмовий твір технічного характеру, 

складений твір 
Номер реєстрації договору 5809 

 
Дата реєстрації договору 
 

17.09.2020 

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  

 

 

Алфьоров Валерій Петрович, Маляров Сергій Прокопович, Петренко 

Олексій Володимирович, Цірук Віктор Григорович - Публічне акціонерне 

товариство "Науково-виробниче об'єднання "КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД 

АВТОМАТИКИ" 
 

 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору 
 

 

Лебединець В'ячеслав Андрійович 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 
 

 

Комп'ютерна програма "Eyespro - ЗАХИСТ ЗОРУ ТА НІЧНИЙ РЕЖИМ" 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Номер реєстрації договору 5810 

 
Дата реєстрації договору 
 

17.09.2020 

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  

 

 

Лебединець В'ячеслав Андрійович - Товариство з обмеженою відпо-

відальністю "ДЕФЕНКС УКРАЇНА" 
 
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 
 

 

Олексій Володимирович, Цірук Віктор Григорович, Цірук Ганна 

Маляров Сергій Прокопович, Петренко Вікторівна, Шведников Сергій 

Серафимович 
Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Комплект конструкторської та технологічної документації  "Датчик 

кута ДУ-32" 
Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Креслення, літературний письмовий твір технічного характеру, 

складений твір 
Номер реєстрації договору 5811 
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Дата реєстрації договору 
 

17.09.2020 

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  

 

 

Маляров Сергій Прокопович, Петренко Олексій Володимирович, 

Цірук Віктор Григорович, Цірук Ганна Вікторівна, Шведников Сергій 

Серафимович - Публічне акціонерне товариство "Науково-виробниче 

об'єднання "КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД АВТОМАТИКИ" 
 

 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору 

 

 

Ланін Владислав Віталійович, Маляров Сергій Прокопович, Петренко 

Олексій Володимирович, Цірук Віктор Григорович, Цірук Ганна 

Вікторівна 
Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комплект конструкторської та технологічної документації  

"Обертовий трансформатор ВТ-14" 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Креслення, літературний письмовий твір технічного характеру, 

складений твір 
Номер реєстрації договору 5812 

 
Дата реєстрації договору 

 
17.09.2020 

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  

 

 

Ланін Владислав Віталійович, Маляров Сергій Прокопович, Петренко 

Олексій Володимирович, Цірук Віктор Григорович , Цірук Ганна 

Вікторівна - Публічне акціонерне товариство "Науково-виробниче 

об'єднання "КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД АВТОМАТИКИ" 
 

 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору 

 

 

Ланін Владислав Віталійович, Маляров Сергій Прокопович, Петренко 

Олексій Володимирович, Цірук Віктор Григорович, Цірук Ганна 

Вікторівна 
Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комплект конструкторської та технологічної документації  "Синусно-

косинусний трансформатор СКТ-265Д" 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Креслення, літературний письмовий твір технічного характеру, 

складений твір 
Номер реєстрації договору 5813 

 
Дата реєстрації договору 

 
17.09.2020 

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  

 

 

Ланін Владислав Віталійович, Маляров Сергій Прокопович, Петренко 

Олексій Володимирович, Цірук Віктор Григорович, Цірук Ганна  

Вікторівна - Публічне акціонерне товариство "Науково-виробниче 

об'єднання "КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД АВТОМАТИКИ" 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 

 

 

Арсенін Андрій Миколайович 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма "Програмний комплекс "PAYTOMAT"; Дизайн 

інтернет-сайту "www.paytomat.com" ("ПК "PAYTOMAT"; сайт  

"www.paytomat.com") 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма, складений твір, твір образотворчого 

мистецтва 
Номер реєстрації договору 5814 

 
Дата реєстрації договору 

 
21.09.2020 

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 "Балтік Інтернешинал 

Груп" - ДіпДайв Діджитал Текнолоджіс Інтернешнл Інк 
 
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 
 

 

Шапошнік Інна Юріївна 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Літературний письмовий твір практичного характеру "Напівфабри-

кати кулінарні заморожені для вегетаріанського харчування. Технічні 

умови ТУ У 10.8-38544436-001:2016" 
Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір 

Номер реєстрації договору 5815 

 
Дата реєстрації договору 
 

22.09.2020 

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 "ВЕДЖІ ЛЕНД" - Ткаченко 

Юлія Вікторівна 
 
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 
 

 

Шестак Геннадій Анатолійович, Тимошенко Андрій Васильович 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Збірка малюнків "Персонажі "Співочої Ферми"/Collections of drawings 

"The characters of "Singing Farm" 
Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Збірник творів 

Номер реєстрації договору 5816 

 
Дата реєстрації договору 
 

22.09.2020 

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  

 

 

Шестак Геннадій Анатолійович, Тимошенко  Андрій Васильович - 

Товариство з обмеженою відповідальністю "ЮГЕАРС АНІМЕЙШН" 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 
 

 

Шестак Геннадій Анатолійович, Тимошенко Андрій Васильович 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Збірка іграшок "Моделі для самостійного складання без клею "Співоча 

Ферма/Collection of Toys "Models for self-assembly without glue "Singing 

Farm" 
Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Збірник творів, твір ужиткового мистецтва 

Номер реєстрації договору 5817 

 
Дата реєстрації договору 
 

22.09.2020 

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  

 

 

Шестак Геннадій Анатолійович, Тимошенко Андрій Васильович - 

Товариство з обмеженою відповідальністю "ЮГЕАРС АНІМЕЙШН" 
 
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 
 

 

Гавриш Наталія Василівна, Безсонова Ольга Костянтинівна, Безрукова 

Ольга Олександрівна, Воронов Володимир Анатолійович 
Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Твір науково-освітнього характеру "Парціальна програма з форму-

вання лідерського потенціалу дітей дошкільного віку "Лідер живе в 

кожному" 
Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір науково-освітнього характеру 

Номер реєстрації договору 5818 

 
Дата реєстрації договору 
 

22.09.2020 

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  

 

 

Гавриш Наталія Василівна, Безсонова Ольга Костянтинівна, Безрукова 

Ольга Олександрівна, Воронов Володимир Анатолійович - Товариство 

з обмеженою відповідальністю "МР. ЛІДЕР ГЛОБАЛ" 
 
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 
 

 

Війтів Василь Богданович 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Комп'ютерна програма "StransSoft" 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Комп'ютерна програма 

Номер реєстрації договору 5819 

 
Дата реєстрації договору 
 

23.09.2020 

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  

 

 

Війтів Василь Богданович - Товариство з обмеженою відповідальністю 

"КПП Центр" 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 

 

 

Гавриш Ірина Володимирівна, Андрєєва Наталія Федорівна, Пімонова 

Віра Іванівна 
Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Складений твір "Набір зошитів на друкованій основі для тренувальних 

вправ з української мови для 1-го класу" 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір науково-практичного характеру, 

складений твір 
Номер реєстрації договору 5820 

 
Дата реєстрації договору 
 

23.09.2020 

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  

 

 

Гавриш Ірина Володимирівна, Андрєєва Наталія Федорівна, Пімо-

нова Віра Іванівна - Товариство з обмеженою відповідальністю 

"НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНТЕЛЕКТ" 
 

 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору 

 

 

Гавриш Ірина Володимирівна, Андрєєва Наталія Федорівна, Пімонова 

Віра Іванівна 
Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Складений твір "Набір зошитів на друкованій основі "Як добре самому 

читати для 1-го класу" 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 
 

 

Літературний письмовий твір науково-практичного характеру, 

складений твір 
Номер реєстрації договору 5821 

 
Дата реєстрації договору 

 
23.09.2020 

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  

 

 

Гавриш Ірина Володимирівна, Андрєєва Наталія Федорівна, Пімо-

нова Віра Іванівна - Товариство з обмеженою відповідальністю 

"НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНТЕЛЕКТ" 
 

 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору 

 

 

Гавриш Ірина Володимирівна, Булахова Людмила Миколаївна, 

Сєвєріна Олена Володимирівна, Ярмак Ірина Михайлівна 
Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Складений твір "МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ 

ОКРЕМИХ ВПРАВ ЗА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИМ ПРОЄКТОМ 

"ІНТЕЛЕКТ УКРАЇНИ" (ПОЧАТКОВА ШКОЛА)" 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір науково-практичного характеру, 

складений твір 
Номер реєстрації договору 5822 

 
Дата реєстрації договору 

 
23.09.2020 

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  

 

 

Гавриш Ірина Володимирівна, Булахова Людмила Миколаївна, 

Сєвєріна Олена Володимирівна, Ярмак Ірина Михайлівна - Товариство 

з обмеженою відповідальністю "НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНТЕЛЕКТ" 
 

 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 

 

 

Сініцин Ігор Петрович, Степанюк Михайло Юрійович, Твердохліб 

Євген Миколайович 
Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма "Пакет ДОРС" 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Номер реєстрації договору 5823 

 
Дата реєстрації договору 
 

23.09.2020 

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  

 

 

Сініцин Ігор Петрович, Степанюк  Михайло Юрійович, Твердохліб 

Євген Миколайович - Товариство з обмеженою відповідальністю 

"АЙКЮЖН ІТ" 
 

 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 

 

 

Титов Євген Олександрович 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма "EstetBook" 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 
 

 

Комп'ютерна програма 

Номер реєстрації договору 5824 

 
Дата реєстрації договору 

 
23.09.2020 

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  

 

 

Титов Євген Олександрович - ПРОФАРМА Інтернешнл Трейдінг 

Лімітед (PROPHARMA International Trading Limited) 
 

 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору 

 

 

Щербинін Володимир Георгійович 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма "Система дистанційної освіти "ІТ 2.0: СДО" 

("СДО "ІТ 2.0: СДО") 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Номер реєстрації договору 5825 

 
Дата реєстрації договору 

 
23.09.2020 

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  

 

 

Щербинін Володимир Георгійович - Товариство з обмеженою відпо-

відальністю "ІТ 2.0" 
 
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 

 

 

Шестак Геннадій Анатолійович, Тимошенко Андрій Васильович 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма "Мобільний додаток "Співоча 

Ферма"/Computer program "Mobile application "Singing Farm" 
Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Номер реєстрації договору 5826 

 
Дата реєстрації договору 

 
24.09.2020 

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  

 

 

Шестак Геннадій Анатолійович, Тимошенко Андрій Васильович - 

Товариство з обмеженою відповідальністю "ЮГЕАРС АНІМЕЙШН" 
 
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору 
 

 

Колпакова Юлія В'ячеславівна 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Посібник "Авторский курс по изучению немецкого языка от 0-А2" 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір наукового характеру 

Номер реєстрації договору 5827 

 
Дата реєстрації договору 

 
24.09.2020 

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  

 

 

Колпакова Юлія В'ячеславівна - Фараджова Лілія Азатханівна 
 
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору 
 

 

Шестак Геннадій Анатолійович, Тимошенко Андрій Васильович 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Збірка літературних творів "СЦЕНАРІЙ ПРОГРАМИ ЛОЯЛЬНОСТІ 

ДЛЯ КЛІЄНТІВ МАГАЗИНУ (МЕРЕЖІ МАГАЗИНІВ) НА ОСНОВІ 

ВИКОРИСТАННЯ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО СКЛАДАННЯ 

І ЇХ ВІРТУАЛЬНИХ ОБРАЗІВ, СТВОРЕНИХ ЗА ДОПОМОГОЮ  

ТРИВИМІРНОЇ ГРАФІКИ "СПІВОЧА ФЕРМА" 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Збірник творів, літературний письмовий твір 

Номер реєстрації договору 5828 

 
Дата реєстрації договору 

 
24.09.2020 

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  

 

 

Шестак Геннадій Анатолійович, Тимошенко Андрій Васильович  - 

Товариство з обмеженою відповідальністю "ЮГЕАРС АНІМЕЙШН" 
 

 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору 

 

 

Плющев Максим Олегович 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма "iOS додаток iPOST WORK" 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Номер реєстрації договору 5829 

 
Дата реєстрації договору 

 
28.09.2020 

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  

 

 

Плющев Максим Олегович - Товариство з обмеженою відповідальністю 

"АЙПОСТ ПРОГРЕС" 
 

 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору 

 

 

Жмудь Сергій Васильович 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма "iOS додаток iPOST" 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Номер реєстрації договору 5830 

 
Дата реєстрації договору 

 
28.09.2020 

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  

 

 

Жмудь Сергій Васильович - Товариство з обмеженою відповідальністю 

"АЙПОСТ ПРОГРЕС" 
 

 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору 

 

 

Гавриш Ірина Володимирівна, Доценко Світлана Олексіївна 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Складений твір "Набір зошитів на друкованій основі для тренувальних 

вправ з математики для 1-го класу" 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір науково-практичного характеру, 

складений твір 
Номер реєстрації договору 5831 

 
Дата реєстрації договору 

 
01.10.2020 

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  

 

 

Гавриш Ірина Володимирівна, Доценко Світлана Олексіївна  - 

Товариство з обмеженою відповідальністю "НАЦІОНАЛЬНИЙ 

ІНТЕЛЕКТ" 
 

 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 

 

 

Гавриш Ірина Володимирівна, Булахова Людмила Миколаївна, Жук 

Галина Олексіївна, Доценко Світлана Олексіївна, Калиновська Галина 

Олександрівна, Райська Тетяна Вікторівна 
Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Складений твір "Навчально-методичний комплект "Я пізнаю світ" 

для 1-го класу" 
Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Літературний письмовий твір науково-практичного характеру, 

складений твір 
Номер реєстрації договору 5832 

 
Дата реєстрації договору 
 

01.10.2020 

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  

 

 

Гавриш Ірина Володимирівна, Булахова Людмила Миколаївна, Жук 

Галина Олексіївна, Доценко Світлана Олексіївна, Калиновська Галина 

Олександрівна, Райська Тетяна Вікторівна - Товариство з обмеженою 

відповідальністю "НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНТЕЛЕКТ" 
 
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору 
 

 

Альперович Михайло Сергійович 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Малюнок "Вишнева Спокуса" 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Твір образотворчого мистецтва 

Номер реєстрації договору 5833 

 
Дата реєстрації договору 
 

01.10.2020 

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  

 

 

Альперович Михайло Сергійович - Бабич Микола Іванович 
 
 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору 
 

 

Коваль Наталія Євгенівна, Рижаков Дмитро Веніамінович, Кирнос 

Дмитро Віталійович 
Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Музичний твір з текстом "ВІДЧУВАЙ" 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Музичний твір з текстом 

Номер реєстрації договору 5834 

 
Дата реєстрації договору 

 
01.10.2020 
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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  

 

 

Коваль Наталія Євгенівна, Рижаков Дмитро Веніамінович, Кирнос 

Дмитро Віталійович - Бармак Вікторія Дмитрівна 
 

 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору 
 

 

Ляшенко Анастасія Вячеславівна 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 
 

 

Музичний твір з текстом "Пожар" 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 

 

 

Музичний твір з текстом 

Номер реєстрації договору 5835 

 
Дата реєстрації договору 

 
01.10.2020 

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  

 

 

Ляшенко Анастасія Вячеславівна - Жданькова Юлія Олександрівна 
 

 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору 

 

 

Єрмоленко Євген Олександрович 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 
 

 

Комп'ютерна програма "Віконда онлайн" 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 
 

 

Комп'ютерна програма 

Номер реєстрації договору 5836 

 
Дата реєстрації договору 

 
01.10.2020 

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  

 

 

Єрмоленко Євген Олександрович - Товариство з обмеженою відпо-

відальністю "ВІКНА ВІКОНДА" 
 

 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору 
 

 

Смілянець Віталій Вікторович, Левченко Антон Юрійович, Яншина 

Катерина Миколаївна, Шевчук Олександр Анатолійович, Ушаков 

Микита Олегович, Покутній Михайло Іванович, Радченко Сергій 

Олександрович, Петренко Євгеній Олександрович, Зарочинцев Олек-

сандр Георгійович, Лукашевич Вадим Васильович, Жук Михайло 

Юрійович 
Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма "Awery System" 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 
 

 

Комп'ютерна програма 

Номер реєстрації договору 5837 

 
Дата реєстрації договору 
 

05.10.2020 
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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  

 

 

Смілянець Віталій Вікторович - Компанія AWERY SOFTWARE FZ-LLC 
 

 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 

 

 

Левчук Віталій Дмитрович 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Аудіовізуальний твір "What if you Jump From 30,000 ft Without Parachute"; 

Літературний письмовий твір публіцистичного характеру "Резюме 

Арнольда"; Збірка малюнків "Arnold" 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Аудіовізуальний твір, літературний письмовий твір публіцистичного 

характеру, твір образотворчого мистецтва 
Номер реєстрації договору 5838 

 
Дата реєстрації договору 

 
05.10.2020 

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  

 

 

Левчук Віталій Дмитрович - Unicorn Media Ltd 
 

 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору 

 

 

Головачко Михайло Михайлович 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Збірник творів образотворчого мистецтва "Логотипи Leleka Wines" 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Складений твір, твір образотворчого мистецтва 

Номер реєстрації договору 5839 

 
Дата реєстрації договору 

 
05.10.2020 

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 "Хавас Ворлдвайд Київ" - 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Вайн Діскавері Селекшн" 
 

 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору 

 

 

Родіонов Олег Валерійович 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма "WMS Hive" 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Номер реєстрації договору 5840 

 
Дата реєстрації договору 

 
05.10.2020 

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  

 

 

Родіонов Олег Валерійович - Товариство з обмеженою відповідальністю 

"РЛЦ" 
 

 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору 

 

 

Коваль Наталія Євгенівна, Кирнос Дмитро Віталійович 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Музичний твір з текстом "This place is magical" 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Музичний твір з текстом 

Номер реєстрації договору 5841 

 
Дата реєстрації договору 

 
05.10.2020 

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  

 

 

Коваль Наталія Євгенівна, Кирнос Дмитро Віталійович - Бармак 

Вікторія Дмитрівна 
 

 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору 

 

 

Ахмедзаде Еюб, Борисова Ксенія Євгенівна 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма "COMFY Academy" 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма 

Номер реєстрації договору 5842 

 
Дата реєстрації договору 

 
09.10.2020 

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  

 

 

Ахмедзаде Еюб, Борисова Ксенія Євгенівна - Товариство з обмеженою 

відповідальністю "КОМФІ ТРЕЙД" 
 

 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору 

 

 

Первак Олександр Ігорович 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма "Прикладна комп'ютерна програма та її 

компоненти "Електронний журнал реєстрації запрошень на навчання 

(стажування) іноземних громадян та осіб без громадянства в Україні"  
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма, складений твір 

Номер реєстрації договору 5843 

 
Дата реєстрації договору 

 
09.10.2020 

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  

 

 

Первак Олександр Ігорович, Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Датамастер" - Державне підприємство "Український державний 

центр міжнародної освіти" 
 
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 
 

 

Благов Олександр Олександрович 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Збірка графічних творів, що складають айдентику політичної партії 

"Партія Володимира Буряка "Єднання" 
Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Складений твір, твір образотворчого мистецтва 

Номер реєстрації договору 5844 

 
Дата реєстрації договору 
 

09.10.2020 

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  

 

 

Благов Олександр Олександрович - ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ПАРТІЯ 

ВОЛОДИМИРА БУРЯКА "ЄДНАННЯ" 
 
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 
 

 

Євченко Станіслав Віталійович 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Комп'ютерна програма "ULA Smart parking Inspector (Mobile workplace)" 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Комп'ютерна програма 

Номер реєстрації договору 5845 

 
Дата реєстрації договору 
 

09.10.2020 

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  

 

 

Євченко Станіслав Віталійович - Приватне підприємство "ЛАНТЕК" 
 
 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 
 

 

Євченко Станіслав Віталійович 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 
 

 

Комп'ютерна програма управління парковками "ULA Smart parking" 

Об'єкт авторського права, до 
якого належить твір 
 

 

Комп'ютерна програма 

Номер реєстрації договору 5846 

 
Дата реєстрації договору 
 

09.10.2020 

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  

 

 

Євченко Станіслав Віталійович - Приватне підприємство "ЛАНТЕК" 
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Повне ім'я та/або псевдонім автора  
(авторів) твору 

 

 

Гелич Микола Юрійович, Бабюк Наталія Петрівна, Біца Роман Сер-

гійович, Борун Євгеній Вікторович, Валовина Анастасія Олексіївна, 

Василенко Андрій Сергійович, Войтюк Андрій Володимирович, Дени-

сенко Андрій Андрійович, Коростель Владислав Сергійович, Курга-

нов Антон Андрійович, Луценко Дмитро Олексійович, Нещебна Аліна 

Ігорівна, Прокопенко Богдан Васильович, Сажин Олександр Микола-

йович, Хомицький Тарас Григорович, Черепкова Олена Павлівна 
Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Збірка комп'ютерних програм "SAGAX DIGITAL PLATFORM" 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма, складений твір 

Номер реєстрації договору 5847 

 
Дата реєстрації договору 
 

09.10.2020 

Вид договору Договір про передачу (відчуження) майнових прав на твір 

 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 

особи (осіб), сторін договору  

 

 

Гелич Микола Юрійович, Бабюк Наталія Петрівна, Біца Роман Сер-

гійович, Борун Євгеній Вікторович, Валовина Анастасія Олексіївна, 

Василенко Андрій Сергійович, Войтюк Андрій Володимирович, Дени-

сенко Андрій Андрійович, Коростель Владислав Сергійович, Курга-

нов Антон Андрійович, Луценко Дмитро Олексійович, Нещебна Аліна 

Ігорівна, Прокопенко Богдан Васильович, Сажин Олександр Микола-

йович, Хомицький Тарас Григорович, Черепкова Олена Павлівна - 

Товариство з обмеженою відповідальністю "САГЕКС" 
 

 

Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору 
 

 

Гутко Артем Павлович, Рубен Хосе Кондеко Маркес 

Вид, повна та скорочена назва 
твору (творів) 

 

 

Комп'ютерна програма "Мультифункціональний онлайн маркетплейс 

з можливістю генерації віджетів на базі веб-додатків "POLISMAG" 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 
 

 

Комп'ютерна програма 

Номер реєстрації договору 5848 

 
Дата реєстрації договору 

 
09.10.2020 

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  

 

 

Гутко Артем Павлович, Рубен Хосе Кондеко Маркес - Товариство з 

обмеженою відповідальністю "МЕДІАНТА2018" 
 

 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору 

 

 

Тризна Павло Володимирович 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 
 

 

Комп'ютерна програма "Інформаційно-телекомунікаційна система 

Web-сайту "АВТО.ОТК" 
Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 

 

 

Комп'ютерна програма, похідний твір 

Номер реєстрації договору 5849 
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Дата реєстрації договору 
 

09.10.2020 

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  

 

 

Тризна Павло Володимирович - Товариство з обмеженою відповідаль-

ністю "ДИЗАЙН СТУДІЯ "ЧЕРЧИЛЛЬ" 
 

 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору 

 

 

Данішевський Іван Олегович 

Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 
 

 

Програмний продукт "Веб-сайт GG.ua" 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 
 

 

Комп'ютерна програма 

Номер реєстрації договору 5850 

 
Дата реєстрації договору 

 
09.10.2020 

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  

 

 

Данішевський Іван Олегович - ВІПЛЕЙ ЄСПОРТС МЕДІА ІНК 

(WEPLAY ESPORTS MEDIA, INC) 
 

 
Повне ім'я та/або псевдонім автора  

(авторів) твору 

 

 

Кузьменко Максим Сергійович, Лупа Андрій Миколайович, Ободов 

Володимир Андрійович, Підойма Марина Володимирівна, Середін 

Павло Андрійович, Чепига Юрій Валентинович 
Вид, повна та скорочена назва 

твору (творів) 
 

 

Комп'ютерна програма "LEELOO.AI" 

Об'єкт авторського права, до 

якого належить твір 
 

 

Комп'ютерна програма 

Номер реєстрації договору 5851 

 
Дата реєстрації договору 

 
09.10.2020 

Вид договору Договір про передачу невиключного права на використання твору 

 
Повне ім'я фізичної(их) або повне  

офіційне найменування юридичної(их) 
особи (осіб), сторін договору  

 

 

Рій Василь Максимович - Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Лілу АІ Платформ" 
 

 
 



ПОКАЖЧИКИ 
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Нумераційний покажчик свідоцтв про реєстрацію авторського права  
на твір за об'єктами авторського права 

 

Об'єкт авторського права  Аудіовізуальний твір 

Номер свідоцтва 99563, 99678, 99779, 99864, 100146, 100190 

 

Об'єкт авторського права  База даних 

Номер свідоцтва 99782, 99784, 99889 

 

Об'єкт авторського права  Ескіз 

Номер свідоцтва 99499, 100247 

 

Об'єкт авторського права  Ілюстрація 

Номер свідоцтва 99382, 99399, 99456, 99512, 99526, 99544, 99551, 99579, 99585, 99586, 99587, 

99588, 99589, 99595, 99600, 99601, 99602, 99657, 99668, 99684, 99685, 99686, 

99700, 99761, 99763, 99764, 99788, 99792, 99795, 99806, 99823, 99829, 99849, 

99871, 99877, 99947, 99958, 99959, 99960, 99961, 99985, 100001, 100002, 

100003, 100004, 100037, 100043, 100052, 100071, 100161, 100164, 100191, 

100194, 100220, 100221, 100222, 100228, 100229, 100230, 100247, 100259, 

100272, 100313 

 

Об'єкт авторського права  Комп'ютерна програма 

Номер свідоцтва 99366, 99367, 99368, 99369, 99370, 99379, 99400, 99408, 99413, 99422, 99423, 

99427, 99441, 99446, 99453, 99454, 99457, 99460, 99502, 99506, 99522, 99524, 

99528, 99552, 99553, 99593, 99603, 99615, 99622, 99632, 99658, 99697, 99730, 

99740, 99741, 99775, 99776, 99777, 99794, 99800, 99812, 99816, 99822, 99826, 

99862, 99863, 99873, 99879, 99880, 99881, 99882, 99885, 99888, 99890, 99893, 

99903, 99933, 99934, 99935, 99936, 99937, 99938, 99967, 99988, 99997, 100036, 

100042, 100069, 100070, 100119, 100120, 100121, 100160, 100170, 100171, 

100181, 100182, 100193, 100199, 100201, 100233, 100241, 100242, 100269, 

100271, 100274, 100279, 100280, 100284, 100316, 100329 

 

Об'єкт авторського права  Креслення 

Номер свідоцтва 99698, 99699, 99764, 100021, 100022, 100023, 100024, 100025 

 

Об'єкт авторського права  Креслення, що стосується архітектури 

Номер свідоцтва 99742 
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Об'єкт авторського права  Літературний письмовий твір 

Номер свідоцтва 99375, 99380, 99382, 99385, 99390, 99394, 99399, 99401, 99402, 99414, 99415, 

99459, 99466, 99474, 99475, 99476, 99479, 99494, 99495, 99498, 99510, 99523, 

99525, 99526, 99530, 99540, 99541, 99545, 99550, 99554, 99560, 99562, 99575, 

99595, 99600, 99626, 99627, 99637, 99638, 99639, 99640, 99641, 99642, 99666, 

99667, 99682, 99683, 99718, 99719, 99729, 99732, 99742, 99756, 99759, 99762, 

99764, 99790, 99801, 99810, 99817, 99831, 99835, 99838, 99845, 99847, 99851, 

99852, 99867, 99868, 99874, 99875, 99877, 99891, 99899, 99905, 99906, 99907, 

99918, 99919, 99920, 99945, 99968, 99970, 99974, 100015, 100026, 100032, 

100033, 100043, 100053, 100060, 100062, 100071, 100079, 100082, 100086, 

100087, 100102, 100114, 100115, 100116, 100117, 100118, 100124, 100128, 

100136, 100157, 100159, 100164, 100166, 100173, 100180, 100195, 100196, 

100220, 100226, 100230, 100231, 100246, 100247, 100249, 100251, 100252, 

100253, 100254, 100255, 100256, 100313, 100317, 100318, 100330, 100340 

 

Об'єкт авторського права  Літературний письмовий твір (дитяча література) 

Номер свідоцтва 99763, 99815, 99892 

 

Об'єкт авторського права  Літературний письмовий твір (поезія) 

Номер свідоцтва 99384, 99401, 99487, 99493, 99545, 99580, 99624, 99734, 99735, 99914, 99915, 

99916, 99969, 99972, 99986, 99989, 99995, 100041 

 

Об'єкт авторського права  Літературний письмовий твір белетристичного характеру 

Номер свідоцтва 99426, 99521, 99662, 99820, 99949, 100094 

 

Об'єкт авторського права  Літературний письмовий твір наукового характеру 

Номер свідоцтва 99365, 99371, 99372, 99377, 99383, 99387, 99388, 99389, 99395, 99396, 99398, 

99412, 99417, 99421, 99433, 99434, 99435, 99437, 99439, 99442, 99443, 99444, 

99447, 99448, 99449, 99450, 99458, 99461, 99462, 99463, 99464, 99465, 99467, 

99468, 99469, 99477, 99478, 99480, 99488, 99491, 99492, 99496, 99500, 99507, 

99508, 99512, 99513, 99514, 99515, 99516, 99517, 99518, 99527, 99529, 99532, 

99533, 99534, 99537, 99539, 99542, 99543, 99549, 99555, 99556, 99557, 99558, 

99567, 99568, 99569, 99571, 99572, 99573, 99574, 99576, 99577, 99578, 99579, 

99581, 99582, 99583, 99584, 99590, 99591, 99592, 99594, 99596, 99597, 99604, 

99605, 99606, 99607, 99608, 99609, 99610, 99611, 99616, 99618, 99619, 99620, 

99621, 99623, 99628, 99629, 99630, 99631, 99633, 99634, 99635, 99636, 99644, 

99645, 99647, 99648, 99659, 99663, 99665, 99668, 99669, 99670, 99671, 99673, 

99687, 99688, 99689, 99690, 99691, 99696, 99700, 99702, 99704, 99705, 99706, 

99707, 99708, 99709, 99725, 99726, 99727, 99728, 99733, 99737, 99738, 99743, 

99747, 99748, 99749, 99750, 99751, 99755, 99757, 99761, 99765, 99780, 99785, 

99786, 99787, 99788, 99791, 99806, 99813, 99827, 99828, 99829, 99832, 99833, 

99834, 99836, 99837, 99841, 99842, 99843, 99844, 99849, 99850, 99853, 99860, 

99861, 99865, 99866, 99871, 99883, 99884, 99894, 99895, 99896, 99897, 99901, 

99908, 99909, 99910, 99917, 99924, 99925, 99926, 99942, 99944, 99953, 99954, 

99955, 99956, 99958, 99959, 99960, 99961, 99962, 99971, 99975, 99976, 99979, 

99980, 99981, 99982, 99983, 99984, 99990, 99992, 99994, 100000, 100006, 

100007, 100008, 100009, 100011, 100012, 100013, 100017, 100020, 100028, 
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100030, 100031, 100034, 100037, 100039, 100044, 100045, 100046, 100047, 

100048, 100051, 100052, 100061, 100067, 100068, 100080, 100081, 100088, 

100089, 100090, 100092, 100093, 100095, 100096, 100097, 100098, 100099, 

100100, 100101, 100103, 100105, 100106, 100107, 100108, 100109, 100110, 

100111, 100112, 100122, 100123, 100125, 100126, 100127, 100130, 100131, 

100132, 100133, 100134, 100142, 100143, 100149, 100150, 100162, 100165, 

100169, 100172, 100174, 100175, 100176, 100177, 100178, 100179, 100188, 

100192, 100194, 100200, 100202, 100203, 100204, 100205, 100206, 100207, 

100211, 100212, 100213, 100214, 100215, 100216, 100217, 100218, 100221, 

100222, 100225, 100227, 100232, 100234, 100235, 100236, 100243, 100244, 

100259, 100261, 100263, 100264, 100265, 100266, 100267, 100268, 100270, 

100272, 100273, 100277, 100278, 100285, 100286, 100287, 100288, 100289, 

100290, 100291, 100292, 100293, 100294, 100295, 100298, 100299, 100300, 

100301, 100302, 100303, 100304, 100305, 100306, 100307, 100308, 100309, 

100310, 100311, 100312, 100314, 100322, 100323, 100324, 100325, 100326, 

100327, 100331, 100332, 100333, 100334, 100335, 100336, 100337, 100338, 

100339, 100341, 100342, 100343 

 

Об'єкт авторського права  Літературний письмовий твір навчального характеру 

Номер свідоцтва 99472, 99473, 99538, 99544, 99546, 99547, 99548, 99585, 99586, 99587, 99588, 

99589, 99601, 99602, 99646, 99661, 99684, 99685, 99686, 99703, 99752, 99792, 

99793, 99805, 99940, 99946, 99947, 99948, 99973, 99993, 100001, 100002, 

100003, 100004, 100016, 100027, 100059, 100078, 100083, 100084, 100085, 

100113, 100161, 100186, 100191, 100224, 100228, 100229, 100248, 100262 

 

Об'єкт авторського права  Літературний письмовий твір науково-освітнього характеру 

Номер свідоцтва 99564, 99911 

 

Об'єкт авторського права  Літературний письмовий твір науково-популярного характеру 

Номер свідоцтва 99657, 99876 

 

Об'єкт авторського права  Літературний письмовий твір науково-практичного характеру 

Номер свідоцтва 99420, 99497, 99680, 99695, 99754, 99781, 99904, 99928, 99929, 99930, 99931, 

99932, 99939, 99964, 99985, 99996, 100014 

 

Об'єкт авторського права  Літературний письмовий твір науково-публіцистичного характеру 

Номер свідоцтва 99386 

 

Об'єкт авторського права  Літературний письмовий твір науково-технічного характеру 

Номер свідоцтва 99445 
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Об'єкт авторського права  Літературний письмовий твір практичного характеру 

Номер свідоцтва 99456, 99471, 99617, 99660, 99681, 99722, 99739, 99795, 99859, 99950, 99951, 

100005, 100029, 100055, 100056, 100057, 100058, 100063, 100065, 100066, 

100197, 100198, 100257 

 

Об'єкт авторського права  Літературний письмовий твір прикладного характеру 

Номер свідоцтва 99814 

 

Об'єкт авторського права  Літературний письмовий твір публіцистичного характеру 

Номер свідоцтва 99723 

 

Об'єкт авторського права  Літературний письмовий твір учбового характеру 

Номер свідоцтва 99551, 100072, 100075, 100076, 100077 

 

Об'єкт авторського права  Літературний письмовий твір художньо-публіцистичного характеру 

Номер свідоцтва 99425 

 

Об'єкт авторського права  Літературний письмовий твір, створений для кіно 

Номер свідоцтва 99430, 99470, 99490, 99501, 99570, 99598, 99599, 99701, 99721, 99724, 99758, 

99760, 99811, 99821, 99872, 99900, 99902, 99921, 99922, 99923, 100129, 100135, 

100148, 100219, 100245 

 

Об'єкт авторського права  Літературний письмовий твір, створений для телебачення 

Номер свідоцтва 99418, 99559, 99824, 99965, 100328 

 

Об'єкт авторського права  Музичний твір без тексту 

Номер свідоцтва 99416, 99419, 99436, 99505, 99664, 99731, 99744, 99745, 99774, 99878, 99941, 

99943, 99991, 100073, 100074 

 

Об'єкт авторського права  Музичний твір з текстом 

Номер свідоцтва 99381, 99384, 99393, 99403, 99404, 99409, 99410, 99411, 99424, 99428, 99429, 

99431, 99432, 99436, 99438, 99440, 99451, 99452, 99455, 99481, 99482, 99483, 

99484, 99485, 99486, 99504, 99565, 99566, 99613, 99672, 99679, 99692, 99693, 

99710, 99711, 99712, 99713, 99714, 99715, 99716, 99717, 99720, 99766, 99767, 

99768, 99769, 99770, 99771, 99772, 99773, 99774, 99789, 99796, 99797, 99798, 

99799, 99802, 99803, 99804, 99839, 99840, 99848, 99854, 99855, 99856, 99857, 

99858, 99913, 99927, 99941, 99963, 100010, 100035, 100038, 100049, 100091, 
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100151, 100152, 100153, 100154, 100183, 100184, 100185, 100223, 100239, 

100240, 100258, 100260, 100283 

 

Об'єкт авторського права  Похідний твір 

Номер свідоцтва 99419, 99430, 99432, 99501, 99570, 99614, 99744, 99746, 99790, 99821, 99870, 

99943, 99963, 99977, 100131, 100276 

 

Об'єкт авторського права  Складений твір 

Номер свідоцтва 99374, 99378, 99381, 99382, 99384, 99391, 99393, 99397, 99399, 99416, 99424, 

99436, 99493, 99498, 99499, 99505, 99511, 99526, 99545, 99580, 99586, 99587, 

99588, 99594, 99612, 99614, 99622, 99624, 99649, 99674, 99679, 99692, 99694, 

99731, 99735, 99742, 99756, 99774, 99783, 99818, 99819, 99823, 99825, 99839, 

99846, 99864, 99877, 99878, 99886, 99898, 99941, 99957, 99963, 99969, 99972, 

100010, 100019, 100027, 100029, 100037, 100040, 100041, 100043, 100050, 

100054, 100071, 100072, 100073, 100074, 100082, 100104, 100146, 100159, 

100163, 100164, 100167, 100168, 100189, 100190, 100191, 100208, 100209, 

100210, 100223, 100228, 100229, 100237, 100238, 100258, 100259, 100283, 

100296, 100297 

 

Об'єкт авторського права  Твір архітектури 

Номер свідоцтва 99675, 99807, 99808, 99809 

 

Об'єкт авторського права  Твір образотворчого мистецтва 

Номер свідоцтва 99373, 99374, 99376, 99378, 99405, 99406, 99407, 99503, 99509, 99519, 99520, 

99531, 99535, 99536, 99544, 99561, 99612, 99643, 99655, 99656, 99674, 99676, 

99677, 99753, 99778, 99790, 99805, 99825, 99830, 99869, 99886, 99912, 99952, 

99957, 99966, 99978, 100018, 100019, 100040, 100054, 100064, 100082, 100147, 

100155, 100156, 100158, 100163, 100167, 100168, 100187, 100208, 100209, 

100210, 100226, 100237, 100238, 100250, 100281, 100282, 100315, 100317, 

100318, 100319, 100320 

 

Об'єкт авторського права  Твір ужиткового мистецтва 

Номер свідоцтва 99625, 99649, 99650, 99651, 99652, 99653, 99654, 99694, 99736, 99887 

 

Об'єкт авторського права  Твір, створений для сценічного показу 

Номер свідоцтва 99489, 99525, 99998, 100137, 100138, 100139, 100140, 100141, 100275 

 

Об'єкт авторського права  Усний твір 

Номер свідоцтва 99392, 99594, 99783, 99846, 99898, 99999, 100027, 100144, 100145, 100296, 

100297 
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Об'єкт авторського права  Фотографічний твір 

Номер свідоцтва 99391, 99394, 99512, 99569, 99818, 99819, 99849, 100164, 100189, 100228, 

100229 
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Іменний покажчик авторів творів 
 

Повне ім'я та/або псевдонім  

автора(авторів) творів 

Номер свідоцтва 

Alyona Fedorova, AF (псевдонім) 99766, 99767, 99768, 99769, 99770, 99771, 99772, 

99773 

GASPER (псевдонім) 100010 

N O W A V E, NOWAVE (псевдонім) 99381 

SVO.Я (псевдонім) 99504 

VIF (псевдонім) 99943 

Vitalii Grin, Grin (псевдонім) 99766, 99767, 99768, 99769, 99770, 99771, 99772, 

99773 

Абламська Олена Василівна 100277 

Абрагамович Орест Остапович 99985 

Абрамов Вячеслав Іраклійович 99839 

Авімов Ярослав Анатолійович 99743 

Авраменко Сергій Іванович 99702 

Агафонова-Ясінська Ірина Валентинівна 99810 

Азьмук Любов Анатоліївна 99557, 99558 

Аксьонова Світлана Юріївна 99959, 99960 

Алекса Марія Василівна 100248 

Алєєв Анатолій Максимович 99764 

Алєксєєнко Катерина Ігорівна 99892 

Алімов Сергій Анатолійович 99760 

Аліса ТАРК (псевдонім) 100094 

Альохіна Наталія Вікторівна 99449 

Альошечкін Сергій Анатолійович 99852 

Альошин Олександр Михайлович 100133 

Амеліна Ірина Володимирівна 100285, 100286, 100287 

Андреєв Олександр Віталійович 99895 

Андрієнко Наталія Володимирівна 99449 

Андросов Костянтин Олександрович 99394 

Андрощук Ірина Миколаївна 100224 

Андрющенко Тетяна Костянтинівна 99870 

Анна-Марія Сонячна (псевдонім) 100002 

Анонімно 100021, 100022, 100023, 100024, 100025 

Аношина Наталія-Тереза Юріївна 99631 

Антонець Марина Олексіївна 100131 

Антонова Ольга Валеріївна 99737 

Антонюк Валентина Полікарпівна 99959 

Антощук Андрій Олександрович 100075 

Арабаджи Михайло В'ячеславович 99567 

Армаш Надія Олексіївна 99630 

Артюхов Артем Євгенович 99705 

Архипов Микола Іванович 100132, 100133, 100134 

Атаманюк Зоя Миколаївна 100227 

Афанасьєва Світлана Євтихіївна 99738 

Афонов Роман Петрович 100126 

Ахмедова Олена Олегівна 99433, 99434 

Бабаніна Марина Юріївна 99788 

Бабенюк Ганна Миколаївна 100284 

Бабець Андрій Володимирович 99402 

Бабій Лівія Дмитрівна 100248 

Бабій Юлія Борисівна 100277 

Бабущак Віталія Романівна 99899, 99900 

Байгузіна Ірина Чулпанівна 99722 



Авторське право і суміжні права. Бюлетень № 61, 2020 

 

448 

Повне ім'я та/або псевдонім  

автора(авторів) творів 

Номер свідоцтва 

Байтеміров Максим Равісович 100026, 99974 

Балабушко Вікторія Сергіївна 99848 

Баландін Федір Володимирович 99998 

Баландюк Тетяна Олексіївна 99595 

Баліцька Валентина Володимирівна 100273 

Бандура Олег Олександрович 100076, 100077 

Барабаш Ольга Дмитрівна 99686 

Барановський Дмитро Іванович 99889 

Барковська Оксана Яківна 99616, 99659, 99661 

Барнатович Світлана Василівна 99447 

Бартош Павло Анатолійович 100197, 100198 

Батюк Ірина Іванівна 100038 

Бахолдіна Олена Іванівна 99567 

Бацала Ярослав Васильович 99853 

Бедан Вікторія Борисівна 100044, 100045, 100046, 100047, 100048 

Безбах Наталія Владленівна 100017, 100104 

Безкровний Олександр Валентинович 100268 

Безугла Людмила Сергіївна 99980, 99981 

Безуглий В'ячеслав Володимирович 99818, 99819 

Белименко Ліліана Іванівна 100114, 100116, 100117, 100118, 100251 

Бердник Ольга Володимирівна 99634 

Березовський Олег Миколайович 99991 

Бех Іван Дмитрович 100016 

Бець Мар'яна Тиберіївна 99578 

Бєляєва Тетяна Юріївна 100153 

Библюк Нестор Іванович 100095 

Бикова Євгенія Володимирівна 99539 

Бібік Наталія Валеріївна 99709 

Біккенєв Віктор Мінікадірович 100296, 100297 

Білик Валентина Григорівна 99522 

Білик Володимир Володимирович 100154 

Білобородова Ірина Михайлівна 99805 

Білоус Інна Юріївна 99480 

Білоус Лілія Борисівна 99964 

Білоусова Олена Станіславівна 100273 

Білоцерківська Юлія Олександрівна 100257, 99622 

Білошицька Оксана Костянтинівна 99497 

Більшевич Микола Миколайович 100147 

Блеч Ганна Олександрівна 99546 

Близнюк Дмитро Анатолійович 100119 

Блінов Ігор Вікторович 100193 

Боброва Неля Олександрівна 99576, 99577, 99579 

Бовт Микола Миколайович 99886 

Бовш Людмила Андріївна 100302 

Богатирьова Аліна Михайлівна 99889 

Богдан Святослав Володимирович 99785, 99786, 99993 

Богданова Іванна Георгіївна 99814 

Богуш Лариса Григорівна 99958 

Боднар Олена Андріївна 99942 

Боженко Вікторія Володимирівна 99704, 99708 

Бойко Антон Олександрович 99704, 99708 

Бойко Михайло Михайлович 100095 

Бойко Сергій Тимофійович 99882 

Бойченко Алла Василівна 100273 
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Болдирєва Людмила Миколаївна 100285, 100286, 100287 

Болотнікова Алла Петрівна 100188 

Бондар Роман Романович 100029 

Бондаренко Володимир Олександрович 99812 

Бондаренко Лідія Ігорівна 99754 

Борисова Юлія Юріївна 99827 

Боровець Любов Михайлівна 100050 

Боровіков Олександр Михайлович 99882 

Боровок Ксенія Володимирівна 99391 

Ботузова Юлія Володимирівна 99596, 99597 

Бояркіна Ірина Андріївна 99613 

Бражевський Володимир Миколайович 99443 

Брежнєва Олена Геннадіївна 99806 

Бресь Олег Миколайович 100018 

Бровко Володимир Михайлович 99612 

Брославець Володимир Сергійович 100146 

Брунь Олексій Миколайович 99519, 99520 

Брусенська Галина Іванівна 99743 

Брянцев Олександр Анатолійович 99952 

Бугай Володимир Володимирович 99385 

Будильська Тетяна Олегівна 100040 

Будяк Оксана Аркадіївна 99759 

Булана Олександра Олександрівна 100273 

Бурмака Микола Олексійович 99897 

Буромський Микола Іванович 99780 

Бурунов Дмитро Сергійович 99888 

Буряк Альона Анатоліївна 100106, 100108, 100172, 100179 

Бурякова-Хараішвілі Анна Іоанівна 99474 

Бутенко Олена Петрівна 100080 

Бутко Аліна Юріївна 99700 

Бутко Любов Анатоліївна 99700 

Буток Віктор Дмитрович 100340 

Бухтіарова Аліна Геннадіївна 99884 

Бушмакін Евген Володимирович 100086, 100087, 100115 

Бушмакін Євген Володимирович 100252, 100253 

Буяк Надія Андріївна 99480 

В'ялов Павло Іванович 99375 

Важнича Олена Митрофанівна 99576, 99577 

Вакал Сергій Васильович 99705 

Вакулік Андрій Олексійович 100219 

Валотовський Олександр Олександрович 99775 

Валько Тарас Йосипович 100071 

Валявська Анна Сергіївна 100270 

Валявський Сергій Миколайович 100031, 100270 

Варенья Наталія Михайлівна 99702 

Варналій Захарій Степанович 100273 

Васенко Олександр Георгійович 99507, 99508 

Василенко Сергій Петрович 99416 

Васильєв Олександр Анатолійович 99961 

Васильєва Галина Василівна 99636 

Васильєва Лариса Леонідівна 100195 

Васильєва Тетяна Анатоліївна 100327, 99704 

Василькова Наталія Іванівна 100277 

Васильчук Геннадій Миколайович 100121 
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Ващенко Світлана Михайлівна 100326 

Введенська Тетяна Станіславівна 99782 

Вейц Олександр Ігорович 100294 

Величко Катерина Юріївна 99527 

Вербовська Ірина Валеріївна 99791 

Веремчук Анна Володимирівна 99961 

Верес Лілія Андріївна 100239, 100240 

Верниченко-Цветков Дмитро Юрійович 99507, 99508 

Винник Антон Павлович 99890 

Винников Юрій Леонідович 99924 

Винниченко Наталія Володимирівна 100327 

Висоцька Алла Михайлівна 99546, 99548 

Висоцька Анна Вячеславівна 99451, 99452 

Височина Аліна Володимирівна 100327, 99629, 99726 

Вігула Валентина Іванівна 99746 

Вітів Віталій Антонович 100232 

Власенко Наталія Олександрівна 99577 

Вовк Катерина Михайлівна 99488 

Вовк Лідія Михайлівна 99497 

Водка Вікторія Славамирівна 99732 

Вожеренко Іван Олександрович 100262 

Вознюк Людмила Михайлівна 99946, 99947, 99948 

Войнов Сергій Анатолійович 100316 

Войновська Анна Сергіївна 99738 

Войновський Володимир В'ячеславович 99738 

Войтенко Архип Борисович 99443 

Волинець Катерина Ігорівна 99565, 99566 

Волков Володимир Петрович 100105, 100107, 100110, 100178 

Волков Дмитро Іванович 99888 

Волкова Оксана Георгіївна 99633 

Володько Тетяна Олексіївна 99554 

Волосевич Роман Олегович 99470 

Волошенюк Оксана Валеріївна 99793 

Волошина Валентина Віталіївна 99477, 99511 

Волошина Наталія Олексіївна 99754 

Волощук Володимир Анатолійович 99816 

Волченко Григорій Вілійович 99788 

Вороненко Ірина Вікторівна 100149, 100150, 99841, 99842, 99843, 99844 

Вороніна Ольга Олександрівна 99829 

Воронцова Анна Сергіївна 99748, 99749 

Воронцова Тетяна Володимирівна 100016 

Воронько Людмила Олександрівна 99737 

Воропаєв Дмитро Віталійович 100163 

Гаврилюк Анна Ігорівна 99412 

Гавриш Наталія Василівна 99806 

Гавура Віталій Сергійович 99678 

Галаган Олег Григорович 99584 

Галайко Дмитро Ігорович 99902 

Галак Наталія Мирославівна 99961 

Галиця Ігор Олександрович 100009 

Галіцька Вікторія Вікторівна 99390 

Галунько Валентин Васильович 100324 

Галустян Карен Костянтинович 100151, 100152, 100153, 100154 

Галюк  Костянтин Валерійович 100063 
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Галюк Костянтин Валерійович 100056, 100057 

Галюк Юлія Володимирівна 100063, 100066 

Ганик Оксана Володимирівна 99793 

Гапоненко Валентина Юріївна 100220 

Гараздій Андрій Євгенович 99734 

Гаронскі Геннадій Раїсович 99867 

Гаруст Юрій Віталійович 100303, 100310, 100322, 100324, 100325, 100326, 

100327, 100331, 100334, 100335, 100336, 100337, 

100338, 100339 

Гасій Олена Володимирівна 99555 

Геворкян Артем Юрійович 100089, 100206 

Гедікова Наталя Пилипівна 99905, 99906, 99907 

Гезей Ольга Михайлівна 99589 

Гей Володимир Олексійович 99656 

Герасименко Лариса Віталіївна 99663 

Герасименко Олександр Олександрович 99666 

Гераськов Сергій Вадимович 99737 

Геращенко Вадим Олексійович 99820, 99821 

Герис Микола Іванович 100095 

Гіга Степан Петрович 99745 

Гладій Катерина Вікторівна 99710, 99711, 99712, 99713, 99714, 99796, 99797, 

99798, 99799, 99802, 99803, 99804 

Гладун Олександр Миколайович 99959, 99960 

Глєбова Наталія Володимирівна 99573, 99574 

Глинько Ігор Миколайович 99456 

Глинянюк Наталія Василівна 99686 

Глінкін Володимир Васильович 99975 

Глоба Лариса Сергіївна 99953, 99954 

Глухманюк Богдана Миколаївна 100003 

Глухов Іван Геннадійович 100096, 100097 

Глухова Ганна Геннадіївна 100097 

Гнатенко Вікторія Сергіївна 99547 

Гнатюк Тетяна Олегівна 99959, 99960 

Гоженко Анатолій Іванович 100192 

Гойда Антон Олегович 100148 

Гойдик Віктор Степанович 100192 

Гойдик Наталія Сергіївна 100192 

Голобородько Олександр Петрович 100287 

Головко Людмила Олександрівна 100232 

Головня Андрій Васильович 99812 

Головченко Дмитро Олександрович 100036 

Головченко Наталія Петрівна 99874, 99875 

Голота Аліна Сергіївна 100055, 100065 

Голуб Наталія Олександрівна 100061 

Голубцова Каріна Костянтинівна 99447 

Гоменюк Діана Михайлівна 100186 

Гомонович Марина Олександрівна 100189, 100190 

Гончар Лілія Володимирівна 99827 

Гончарова Олена Вікторівна 100127 

Гончарук Наталія Петрівна 100261 

Гончарук Наталія Трохимівна 99737 

Гордіца Ганна Василівна 99791 

Гордополов Володимир Юрійович 100305 

Горенко Максим Вікторович 99512, 99849 
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Гориславець Валентина Іванівна 99528 

Горільчана Любов Яківна 99999 

Горошко Андрій Ігорович 99446 

Горошко Вікторія Іванівна 99446 

Горошко Олена-Іванна Ігорівна 99446 

Господарчук Сергій Валентинович 99972 

Гоцуляк Володимир Дмитрович 100305 

Грабар Василь Васильович 99861 

Грановська Маргарита Ігорівна 100064 

Грек Олексій Сергійович 99988 

Григорецька Ірина Ігорівна 100088 

Гриценко Анатолій Володимирович 99507, 99508 

Гриценко Оксана Олександрівна 100340 

Грицун Юлія Миколаївна 99664 

Грицюк Олена Сергіївна 99583 

Грицюк Петро Петрович 99531 

Гришко Валентина Володимирівна 100248 

Грищенко Сергій Миколайович 99697 

Гріньов Володимир Герасимович 99893 

Громов Дмитро Олександрович 99570 

Грона Леонід Вадимович 99476 

Гросул Вікторія Анатоліївна 100213 

Губський Ярослав Миколайович 99718 

Гудзь Тетяна Олександрівна 99928, 99929, 99930, 99931 

Гудзь Тетяна Павлівна 99932 

Гузема Валерія Михайлівна 99887 

Гузенко Світлана Валентинівна 100277 

Гулевський Михайло Михайлович 99869 

Гуляєв Кирило Дмитрович 99457 

Гуманюк Сергій Сергійович 99718 

Гуменюк Віра Василівна 100004 

Гуменюк Людмила Ярославівна 99792 

Гунченко Юлія Вікторівна 100188 

Гурін Олександр Валентинович 99506 

Гурін Руслан Сергійович 100092, 100093 

Гусєв Вячеслав Олександрович 99737 

Гущук Ігор Віталійович 99623 

Давиденко Михайло Леонідович 99968 

Данилов Всеволод Володимирович 99888 

Данилова Людмила Іванівна 99973 

Данилюк Микола Іванович 99379 

Даниляк Катерина Володимирівна 99643 

Дармосюк Валентина Миколаївна 99828 

Дарованець Катерина Іванівна 100137, 100138, 100139, 100140, 100141 

Дарованець Олександр Віталійович 100137, 100138, 100139, 100140, 100141 

Даценко Наталія Володимирівна 100130 

Дацій Надія Василівна 99443 

Дев'яткіна Наталія Миколаївна 99576, 99577 

Дев'яткіна Тетяна Олексіївна 99576, 99577 

Дев'ятко Наталія Володимирівна 99425, 99426 

Дегтярьов Микола Олександрович 99889 

Дегтярьова Галина Анатоліївна 99685 

Дельва Михайло Юрійович 100221 

Демчук Олена Миколаївна 100061 
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Денисова Лоліта Вікторівна 99603 

Денисюк Сергій Петрович 100081 

Дерев'янко Тетяна Василівна 99571, 99572 

Десятник Каріна Олександрівна 99695 

Десятов Костянтин Костянтинович 100153 

Дешко Валерій Іванович 99480 

Джафаров Заур Будагович 99779 

Джафарова Олена В'ячеславівна 100303 

Джус Оксана Володимирівна 99467, 99468, 99469 

Дибкова Людмила Миколаївна 99898 

Димарчук Єлізавета Вадимівна 99521 

Димиха Микола Прокопович 99644, 99645, 99646, 99647, 99648 

Дігтяренко Валентин Валентинович 99923 

Дідківська Олена Григорівна 99961 

Дмитренко Оксана Юріївна 100223 

Дмитришин Володимир Степанович 99665 

Дмитрієв Дмитро Олексійович 100070 

Дмитрієва Галина Олександрівна 99567 

Дмитрук Олександр Миколайович 100079 

Добачевська Віра Миколаївна 100157 

Добрянська Оксана Вікторівна 99634 

Довбиш Анатолій Степанович 100201 

Довгань Андрій Іванович 99602 

Довгань Кирило Анатолійович 99374 

Довженко Валентина Анатоліївна 99443, 99444 

Довжук Валерій Михайлович 99503 

Догадайло Яна Вікторівна 99420 

Доколова Альона Сергіївна 100086, 100087, 100115, 100252, 100253 

Долина Ірина Володимирівна 100206 

Долинська Любов Василівна 99477 

Долінська Каріна В'ячеславівна 99926 

Долінський Микола Олександрович 99926 

Домашенко Марина Дмитрівна 99628, 99725 

Домброван Наталія Василівна 100088 

Домніна Ірина Ігорівна 100207 

Донських Анастасія Сергіївна 99979 

Дорогань-Писаренко Людмила Олександрівна 100268 

Доронін Володимир Вікторович 99662 

Дорошенко Анастасія Володимирівна 99564 

Дорошенко Ольга Олександрівна 99671 

Доценко Володимир Іванович 99788 

Драгулян Марія Валеріївна 99585 

Дробот Катерина Володимирівна 100096, 100097 

Дроздова Ірина Володимирівна 100083, 100084, 100085 

Другова Олена Сергіївна 100089, 100207, 99901 

Дубенко Андрій Євгенович 99861 

Дуган Юлія Сергіївна 99831 

Дуда Лариса Ігорівна 99419 

Дудченко Сергій Сергійович 100279, 100280 

Думчев Михайло Сергійович 99400 

Дядюн Катерина Володимирівна 100262 

Дяконенко Оксана Іванівна 99959 

Дяченко Вікторія Юріївна 100027, 99859 

Дячкова Ольга Михайлівна 100234, 100235, 100236 
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Дячук Анна Петрівна 99868 

Дячук Дмитро Дмитрович 99497 

Еркес Олена Євгенівна 100304, 100311 

Євдокимова Мирослава Володимирівна 99510 

Єгоричева Світлана Борисівна 99555, 99556 

Єгоров Олексій Борисович 99524 

Єгорова Ольга Юріївна 99524 

Єліхова Юлія Сергіївна 99479 

Єрмаков Антон Валерійович 99953, 99954, 99955, 99956 

Єрмілова Наталія Василівна 100212 

Єрмолаєва Марина Валентинівна 99917 

Єрошкін Євген Юрійович 99851 

Єхічева Катерина Олександрівна 100223 

Єштокін Василь Іванович 99743 

Жабєєв Володимир Павлович 99757 

Жабєєв Павел Георгієвич 100169 

Жабєєв Павло Володимирович 99757 

Жабєєва Ірина Анатоліївна 99757 

Жаховська Валентина Леонідівна 99959 

Жвбєєв Георгій Володимирович 99757 

Ждан  Вячеслав Миколайович 99788 

Желязкова Вікторія Валеріївна 100277 

Жерьобкіна Євгенія Анатоліївна 100332 

Жиліна Валентина Миколаївна 99889 

Жильченко Юрій Петрович 100014 

Житар Максим Олегович 99606, 99607, 99608, 99609, 99610, 99611 

Житний Олександр Олександрович 99968 

Жук Ігор Олегович 99694 

Жук Олександр Володимирович 99535, 99536, 99753 

Заболоцький Віктор Васильович 99877 

Загороднюк Сергій Васильович 99737 

Загорська Дар'я Михайлівна 100326 

Зазуляк Ілля Іванович 99376 

Зайцев Євгеній Павлович 99581 

Зайцев Ігор Валерійович 99470 

Зайченко Валерій Валерійович 100119 

Зайченко Віта Вікторівна 100060 

Залуцький Володимир Петрович 99578 

Заморока Андрій Михайлович 99585 

Замченко Сергій Володимирович 99455 

Запорожан Євгеній Олександрович 100260 

Запорожець Анастасія Костянтинівна 99696 

Заремба Ольга Олександрівна 100300, 100301 

Заріцький Роман Віталійович 100164 

Заскалько Євген Володимирович 99374 

Захаріна Оксана Володимирівна 99443, 99444 

Захаркін Олексій Олександрович 99463, 99618, 99619 

Захаркіна Людмила Сергіївна 99463, 99464, 99618, 99619 

Захарко Наталія Володимирівна 99448, 99450 

Зачепило Світлана Вікторівна 99579 

Зачосова Наталія Володимирівна 99670 

Заярченко Олександр Олександрович 99743 

Заяць В'ячеслав Сергійович 99961 

Заяць Тетяна Анатоліївна 99959 
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Звягольська Ірина Миколаївна 99571, 99572 

Зелінка Валентина Степанівна 99744 

Зелінська Галина Олексіївна 100286 

Зелінський Ігор Леонідович 99383 

Зикань Христина Імрівна 99940 

Злотніков Андрій Андрійович 100257 

Злотніков Андрій Львович 100257, 99365, 99622 

Золотов Станіслав Олександрович 99927 

Зоценко Микола Леонідович 99924 

Зубков Сергій Олександрович 100213 

Зюков Олег Леонідович 99497 

Іваненко Станіслав Валентинович 100121 

Іванов Станіслав Миколайович 99889 

Іванс Пулкачевс 99784 

Іванченко Віра Миколаївна 99530 

Іванченко Михайло Михайлович 99889 

Іванчук Наталія Віталіївна 99441 

Іванько Олександра Олегівна 99636 

Іванюк Ольга Володимирівна 99443, 99444 

Іващенко Сергій Васильович 99961 

Івіцька Дар'я Костянтинівна 100243 

Ідрісова Раїса Георгіївна 99678 

Іжа Микола Михайлович 100191 

Ізбаш Катерина Сергіївна 100088 

Ізюмченко Людмила Володимирівна 99537 

Ільїн Євген Володимирович 99540 

Ільїна Анастасія Олександрівна 100308 

Ільницька Олександра Василівна 99493 

Ільченко Тетяна Вікторівна 99980 

Індика Світлана Ярославівна 99837 

Іщейкін Костянтин Євгенович 99788 

Йогі Іша (псевдонім) 99715, 99716, 99717 

Каганович Тамара Михайлівна 100275 

Казанцев Павло Валерійович 100148 

Казарян Едмон Манвелович 100049 

Калашнікова Тетяна Миколаївна 99961 

Калаянов Дмитро Петрович 99630 

Каленюк Світлана Олександрівна 100277 

Калин Роман Ігорович 100038 

Кальниш Юрій Григорович 99737 

Кальченко-Донцова  Валерія Олегівна 99466 

Калюжна Тетяна Григорівна 100224 

Канафоцька Галина Павлівна 99673 

Капріцин Ігор Ілліч 99569 

Карафетов Володимир Олександрович 100035 

Карбівський Віктор Леонідович 99780 

Карімов Владислав Юрійович 100137, 100138, 100139, 100140, 100141 

Кармазін Максим Олександрович 99697 

Карнаушенко Алла Сергіївна 100289, 100290, 100291, 100292, 100293 

Касьяненко Андрій Сергійович 100114, 100116, 100117, 100118, 100251 

Катушонок Федор Олександрович 99890 

Кацман Вікторія Володимирівна 99878 

Качинська Мар'яна Олександрівна 99594 

Кашель Світлана Анатоліївна 99580 
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Кашіна-Ярмак Вікторія Леонідівна 99782 

Кваша Тетяна Костянтинівна 100273 

Кемарська Тамара Георгіївна 99636 

Кенгерлинська Алія Елданізівна 99374 

Кеосак Ігор Петрович 99743 

Керимова Світлана Валеріївна 99846 

Кидиігтеру Тиідтерер Іванович 99813 

Кизилова Віталіна Володимирівна 100211 

Кириленко Сергій Федорович 99699 

Кирнос Дмитро Віталійович 99720 

Кисіль Тетяна Миколаївна 99836, 99962 

Кислий Віталій Дмитрович 100257, 99622 

Кіндрат Інна Ростиславівна 99806 

Кірик Марія Юріївна 99973 

Кіріченко Наталія Олександрівна 99671 

Кіт Наталія Богданівна 100079 

Кітура Оксана Євгенівна 99788 

Кіяшко Юрій Михайлович 100324 

Клепікова Світлана Володимирівна 100089, 100206 

Клещонок Валерій Володимирович 99780 

Клименко Наталія Григорівна 99737 

Клименко Олександр Миколайович 99403, 99404 

Клименко Юлія Анатоліївна 99961 

Клопотенко Євген Вікторович 99560 

Клюєв Олександр Миколайович 100333 

Кметюк Андрій Володимирович 99740, 99741 

Князєв Святослав Ігорович 99961 

Князєва Вікторія Миколаївна 99895 

Кобзар Олена Олександрівна 100187 

Ковалевська Анастасія Володимирівна 99636 

Коваленко Артем Анатолійович 99492 

Коваленко Володимир Миколайович 99528 

Ковалко Наталія Миколаївна 99492 

Коваль Аліна Михайлівна 100052 

Коваль Ірина Федорівна 99437 

Коваль Марат Петрович 99669 

Коваль Наталія Євгенівна 99720 

Ковальов Олександр Вікторович 99903 

Ковальова Вікторія Іванівна 99573, 99574 

Ковальова Катерина Вікторівна 99941 

Ковальська Наталя Михайлівна 99950, 99951 

Ковальчук Богдан Петрович 100158 

Ковальчук Микола Петрович 100158 

Ковбасенко Юрій Іванович 100001 

Ковбатюк Марина Володимирівна 100142, 100143 

Ковида Наталя Романівна 100261 

Ковтун Світлана Юріївна 99882 

Ковшик Артем Олександрович 100279, 100280 

Когатько Юрій Леонідович 99961 

Коєва Христина Олександрівна 99567 

Козачок Олег Сергійович 99740, 99741 

Козевич Віталій Володимирович 99378 

Козирь Анна Анатоліївна 99789 

Козлов Тимур Сергійович 99674 
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Козловська Оксана Вікторівна 99507, 99508 

Кокотюха Андрій Анатолійович 100135 

Колбінєва Наталя Сергіївна 99489, 99490 

Колесник Анастасія Сергіївна 99460 

Колєснік Тетяна Миколаївна 99861 

Колісник Віталій Анатолійович 100233 

Коловоротний Сергій Васильович 100159 

Коломієць Роман Валентинович 99561 

Коломієць Юрій Миколайович 100333 

Колотилов Євген Леонідович 99593 

Колощук Ігор Олександрович 99603 

Коляденко Світлана Василівна 99730 

Комаровський Іван Вікторович 100191 

Кондрат Світлана Степанівна 99624 

Кондратьєв Ігор Михайлович 100076, 100077 

Конєва Анна Петрівна 100281 

Конєва Тетяна Михайлівна 99894 

Коновал Вікторія Вікторівна 99605 

Коновалов Геннадій Вікторович 99949 

Коновець Сергій Олександрович 99655 

Кононова Ірина Георгіївна 99765 

Коньков Аркадій Миколайович 100100 

Коп'як Неля Володимирівна 99620, 99621, 99727 

Корейко Ярослав Олегович 99441 

Коренев Володимир Вікторович 100137, 100138, 100139, 100140, 100141 

Корнєва Еліна Аркадіївна 100276 

Корнієнко Павло Леонідович 99569 

Коробець Олена Миколаївна 100339 

Коробіна Світлана Віталіївна 99495 

Корогод Наталія Петрівна 99703 

Коропенко Сергій Миколайович 100159, 100245, 99872 

Короткевич Ольга Василівна 100273 

Короткова Дар'я Сергіївна 99961 

Косарева Тетяна Вікторівна 100009 

Космірак Віталій Володимирович 99825 

Костел Сільвія Іллівна 100248 

Костенко Тетяна Олександрівна 99782 

Костєнніков  Дмитро Михайлович 100059 

Костишин Володимир Степанович 99853 

Костін Олег Юрійович 99743 

Костків Володимир Володимирович 100317, 100318 

Котвіцька Алла Анатоліївна 99616, 99659, 99661 

Котирло Тамара Володимирівна 100225 

Коцюба Ігор Миколайович 100237, 100238 

Коч Наталя Володимирівна 100277 

Кравець Віталій Михайлович 100076, 100077 

Кравець Ірина Вікторівна 99443, 99444 

Кравцов Нікіта Олегович 99657 

Кравченя Ірина Миколаївна 99728 

Кравчук Володимир Іванович 100078, 99738 

Кравчук Ілля Степанович 100132, 100134 

Краєвська Галина Олександрівна 99959 

Краєвський Володимир Миколайович 99993 

Кретов Андрій Іванович 99513, 99514, 99515, 99516, 99517, 99518 
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Криворучко Ірина Василівна 99737 

Криворучко Ірина Костянтинівна 100208, 100209, 100210 

Кривошеєв Костянтин Олександрович 100325 

Кривцова Наталя Вячеславівна 99392 

Крикун Віктор Борисович 100012, 100013, 100343 

Крикуненко Сергій Віталійович 100086, 100087, 100115, 100252, 100253 

Кримова Марія Олександрівна 99958, 99959 

Крисько Віктор Васильович 99678 

Крімер Борис Олександрович 99959, 99960 

Кріпак Олександр Іванович 100155 

Крічкер Ольга Юхимівна 99747 

Крупа Оксана Петрівна 100137, 100138, 100139, 100140, 100141 

Крутських Тетяна Василівна 99616, 99659, 99661 

Крюкова Діна Дмитрівна 99399 

Крючков Володимир Леонідович 100119 

Кудряшов Олексій Володимирович 99544 

Кузнєцова Валерія Андріївна 99478 

Кузьменко Оксана Михайлівна 100142 

Кузьменко Ольга Віталіївна 99704, 99708 

Кузьмін Олег Євгенович 99871 

Кукленко Олена Сергіївна 99685 

Кулакова Світлана Юріївна 100287 

Кулик Марія Володимирівна 100302 

Куліков Олег Олегович 99995 

Кулініч Максим Сергійович 99559 

Кульбіда Світлана Вікторівна 99473, 99865, 99866 

Кумеда Тетяна Андріївна 100076, 100077 

Кунділовська Тетяна Анатоліївна 99743 

Курдюмова Олена Іллівна 100156, 100250 

Курило Інна Володимирівна 100232 

Курило Ірина Олексіївна 99959, 99960 

Куркай Олександр Віталійович 99838 

Кутіков Дамір Олександрович 99861 

Кутіков Олександр Євгенович 99861 

Кутняк Світлана Петрівна 99756 

Кутузова Таїсія Валеріївна 100129 

Кухар Василь Михайлович 99701 

Куценко Борис Олексійович 99762 

Кучер Володимир Вікторович 99453 

Кучеренко Наталія Сергіївна 100257, 99622 

Кучеренко Сергій Михайлович 99622 

Кучеркова Світлана Олександрівна 100061 

Кушнірук Анастасія Сергіївна 100092, 100093 

Лабурцева Олена Іванівна 100306 

Лавренов Юрій Васильович 99885 

Лавринюк Володимир Євгенович 99837 

Лагутіна Софія Іванівна 99904 

Ладиченко Віктор Валерійович 100232 

Лазебна Ольга Миколаївна 99754 

Лазебник Валентина Іванівна 99491 

Лазня Олексій Олексійович 99549 

Ландер Майя Анатоліївна 100277 

Лановенко Євген Олегович 100082 

Лашко Михайло Васильович 99780 
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Лебідь Ірина Георгіївна 99465, 99728 

Лебідь Олеся Вікторівна 100165 

Лебідь Ольга Валеріївна 99832, 99833, 99834 

Левтеров Андрій Іванович 99889 

Левченко Оксана Олександрівна 100112 

Левчук Наталія Михайлівна 99959, 99960 

Лега Ольга Василівна 100263, 100264, 100265, 100266, 100267, 100268 

Лелюк Аліна Володимирівна 99600 

Лелюх Валерій Васильович 99413 

Лемешенко Наталя Вікторівна 99538 

Леоненко Ельвіра Тимофіївна 99627 

Лесик Катерина Валентинівна 99724 

Леся Верба (псевдонім) 99774 

Летуновська Наталія Євгенівна 99461, 99462 

Лешенок Уляна Сергіївна 99961 

Липовська Наталія Анатоліївна 99737 

Липський Валентин Тофільович 99800 

Лисенко Ірина Пантелеївна 100248 

Лисиця Олена Володимирівна 100161 

Литвинова Віра Володимирівна 99472 

Литвинчук Ірина Леонідівна 99443, 99444 

Литовченко Олена Юріївна 99372 

Лібанова Елла Марленівна 99958, 99959, 99960, 99961 

Лільчицький Олег Володимирович 99850 

Лісогор Лариса Сергіївна 99959 

Літвінов Дмитро Олександрович 99800 

Літовченко Петро Іванович 99502 

Лобань Галина Андріївна 99576, 99579 

Лопіна Наталія Андріївна 100205, 99532, 99533, 99534 

Лотоцький Олександр Михайлович 100005 

Лохвицька Любов Василівна 99870 

Лужанська Наталія Олександрівна 99496, 99728 

Лузан Людмила Олександрівна 99685 

Лук Геннадій Ілліч 100005 

Лук Ілля Григорович 100005 

Лук'янов Дмитро Валерійович 99454 

Лукіянчук Валентин Леонідович 99996 

Лукович Тетяна Володимирівна 99961 

Луніна Інна Олександрівна 100273 

Луценко Ірина Сергіївна 99633, 99743 

Лученко Роман Олексійович 99693 

Любченко Сергій Євгенович 99738 

Люльов Олексій Валентинович 100200, 100202, 100203 

Лях Олександр Іванович 100278 

Ляховська Анастасія Віталіївна 100222 

Ляшенко Віктор Павлович 99395, 99396, 99397, 99398, 99583, 99584 

М. Степанов (Немиро) (псевдонім) 99382 

Маєв Андрій Петрович 99636 

Мазниця Андрій Анатолійович 99492 

Мазурик Олексій Андрійович 99678 

Маітрейя Вадим Валерійович 99847 

Майборода Тетяна Миколаївна 99542 

Майданік Ірина Петрівна 99959, 99960 

Майкова Еліна Вільгельмівна 100142 
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Макаренко Андрій Петрович 100067, 100068, 99387, 99389 

Макаренко Віталій Миколайович 99862, 99863 

Макаренко Ольга Ярославівна 100030 

Макарова Олена Володимирівна 99958, 99959, 99961 

Македонов Валерій Олександрович 99393 

Македонська-Бородіна Катерина Володимирівна 99409, 99410, 99411 

Максим'юк Анатолій Миколайович 99758 

Малиновська Олена Анатоліївна 99959 

Малиновська Юлія Богданівна 99871 

Малиновський Юрій Володимирович 99871 

Малишко Володимир Анатолійович 99451, 99452 

Малков Дмитро Олегович 99598, 99599 

Мальований Ігор Андрійович 99506 

Мальчикова Дар'я Сергіївна 100090 

Малюк Олександр Віталійович 100254, 100255, 100256 

Мамирбаєв Оркен Жумажанович 99460 

Манжула Андрій Анатолійович 100310, 100336 

Манілов Ігор Феліксович 99990 

Мануілов Ярослав Сергійович 99697 

Манукян Арман Андранікович 99914, 99915, 99916, 99986, 99987 

Мар'єнко Наталія Іванівна 100194 

Маргітич Катерина Євгенівна 99973 

Мардань Олександр Євгенович 99550 

Марікуца Кирило Васильович 99414, 99415 

Мармуляк Анна Сергіївна 100162 

Марташевський Юрій Юрійович 99570 

Мартинова Лілія Олександрівна 100330 

Мартинюк Олена Анатоліївна 100039 

Марусіч Андрій Васильович 99431, 99440 

Марущак  Сергій Миколайович 99731 

Марущак Сергій Миколайович 99878 

Марченко Світлана Сергіївна 99890 

Марюхніч Дмитро Валерійович 99783 

Масалітіна Ольга Юріївна 100341, 100342 

Маслов Кирило Євгенович 100245 

Матвєєв Ігор Віталійович 99418, 99523 

Матвєєнко Євген Георгійович 100053 

Матвєєнко Ірина Володимирівна 100191 

Матешко Анастасія Анатоліївна 99380, 99475 

Матчіна Жанна 99373 

Махініч Олександр Федорович 99826 

Махневич Тетяна Іванівна 99791 

Мацапура Людмила Костянтинівна 99739 

Мацюк Еліна Віталіївна 99955, 99956 

Машіко Катерина Сергіївна 99961 

Мащенко Марина Анатоліївна 99733 

Меламед Ганна Юріївна 100058 

Меліхова Тетяна Олегівна 100067, 100068, 99387, 99389 

Мельник Анатолій Петрович 99549 

Мельник Вадим Іванович 100324, 100331, 100334, 100335, 100338 

Мельник Віктор Миколайович 99607, 99608 

Мельник Марія Миколаївна 100247 

Мельник Мирослава Миколаївна 100086, 100087, 100115, 100252, 100253 

Мельник Тетяна Олександрівна 99737 
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Мельниченко Ірина Георгіївна 99820, 99821 

Мельниченко Роман Миколайович 99667 

Мельничук Григорій Валерійович 100081 

Мельничук Тетяна Анатоліївна 100313 

Мендела Ірина Ярославівна 99687, 99688, 99689, 99690, 99691 

Мерцалов Олексій Олександрович 99890 

Миколайчук Віра Георгіївна 100006 

Миргород-Карпова Валерія Валеріївна 100310, 100322, 100323, 100332, 100333, 100336, 

100337 

Мироненко Владислав Олегович 99890 

Мироненко Олександр Олегович 100231 

Миронцов Микита Леонідович 99822 

Миронюк Роман Вікторович 100322, 100337 

Мирошниченко Юлія Олександрівна 99464 

Михайленко Ніна Миколаївна 100298, 100299 

Михайленко Роман Володимирович 100076, 100077 

Михайлова Алла Володимирівна 99957 

Мігунов Антон Миколайович 99559 

Мієдінова Наталія Миколаївна 99428, 99429 

Мікрюкова Катерина Олександрівна 100277 

Мілова Тетяна Миколаївна 100113 

Мільков Володимир Леонідович 100183, 100184, 100185 

Мірошниченко Тімур Валерійович 100249 

Мірошніченко Микола Володимирович 99889 

Місік Лариса Степанівна (псевдонім) 99668 

Мічута Ольга Романівна 99441 

Мішин Анатолій Вікторович 99965 

Мішкой Василь Федорович 100137, 100138, 100139, 100140, 100141 

Міщенко Володимир Акимович 100207 

Мних Микола Володимирович 100273 

Могиленко Наталія Олегівна 99807, 99808, 99809 

Могілкіна Людмила В'ячеславівна 99681 

Мокрогуз Олександр Петрович 99684, 99793 

Молчанова Ірина Сергіївна 99970 

Момот Тетяна Валеріївна 99707 

Монастирський Олег Васильович 100069, 99408, 99422, 99423 

Морозов Андрій Юрійович 100307 

Морщавка Юрій Олександрович 99586, 99587 

Москаленко Ірина Вікторівна 99551 

Москаленко Олександр Михайлович 99968 

Москаленко Роман Андрійович 100201 

Москаленко Сергій Анатолійович 100326 

Москалюк Наталія Петрівна 99897 

Мотигін Дмитро Венедиктович 99743 

Мохнар Людмила Іванівна 100020 

Музика Олена Оксентівна 100028 

Музика-Стефанчук Оксана Анатоліївна 99492 

Муравицька Ганна Василівна 99737 

Мусейчук Кирило Олегович 99453 

Мухсина Куралай Женисбековна 99460 

Мучак Альона Миколаївна 99438 

Набок Тетяна Андріївна 99395, 99396, 99584 

Нагайник Тарас Григорович 100075 

Нагорна Антоніна Максимівна 99765 
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Нагорний Євген Ігорович 99860 

Нагорний Олександр Володимирович 99879 

Назаренко Віра Петрівна 99401 

Назаренко Дмитро Віталійович 100316 

Назарук Наталія Володимирівна 99686 

Назарян Розана Степанівна 100298, 100299 

Назукова Наталія Миколаївна 100273 

Наливайко Ігор Валерійович 99812 

Напрєєнко Наталія Юріївна 99375 

Напрєєнко Олександр Костянтинович 99375 

Науменко Ігор Вікторович 99549 

Науменко Олександр Васильович 99997 

Неволько Олександр Михайлович 99682, 99683 

Недеря Людмила Володимирівна 100311 

Нежива Марія Олександрівна 100301 

Некрашевич Олена Василівна 99816 

Нерубаський Вадим Володимирович 99888 

Несен Ольга Олександрівна 100075 

Нестеренко Олег Миколайович 100258 

Нетребчук Лариса Олександрівна 100304 

Нечипоренко Віолета Олександрівна 99604 

Нечипоренко Володимир Миколайович 99502 

Ничипоренко Світлана Володимирівна 99961 

Нікітенко Володимир Олександрович 99626 

Нікіфорова Олена Сергіївна 100221 

Ніколенко Дмитро Миколайович 99776, 99777 

Німко Ольга Борисівна 99443 

Новак Ірина Миколаївна 99961 

Новгородський Михайло Валерійович 99370 

Новицька Ірина Василівна 100109 

Новікова Олена Федорівна 99959 

Новородовська Тетяна Сергіївна 99703 

Новосьолов Олександр Васильович 99688 

Носенко Олександр Володимирович 100076, 100077 

Носков Віталій Олександрович 100279, 100280 

Обельовська Квітослава Михайлівна 99564 

Оберемчук Валентина Феодосіївна 99896 

Обштат Олексій Віталійович 100042, 100199, 99967 

Овчинніков Олексій Олексійович 99505 

Овчиннікова Олена 99405, 99406, 99407 

Огай Марина Юріївна 99960, 99961 

Огарь Світлана Володимирівна 99616, 99659, 99661 

Огородня Альбіна Ігорівна 99695 

Олександр Верін (псевдонім) 99562 

Олексенко Геннадій Васильович 99675 

Олексюк Олеся Миколаївна 100277 

Олешко Олексій Якович 99567 

Олійник Наталія Петрівна 99567 

Олійник Ростислав Іванович 99794 

Олійник Сергій Вікторович 100019 

Ольшевська Юлія Миколаївна 100313 

Ольшевський Петро Миколайович 100313 

Омельченко Наталія Олександрівна 100063 

Онищук Артур Андрійович 100226 
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Онопрієнко Катерина Володимирівна 99542, 99543 

Опадчий Ігор Михайлович 99541 

Опікунова Наталія Валентинівна 100080 

Орлик Олександр Юрійович 100242 

Орловський Олександр Валерійович 99776, 99777 

Орос Михайло Михайлович 99861 

Оситняжський Микола Васильович 99738 

Остапенко Яна Олександрівна 100030 

Остафійчук Ярослав Васильович 99958 

Откидач Максим Володимирович 99958, 99961 

Охріменко Андрій Олександрович 99882 

Охріменко Оксана Станіславівна 99913 

Ошивалова Олена Олександрівна 99497 

П'ятаченко Владислав Юрійович 100201 

Павленко Олександр Олегович 99966 

Павлик Владислав Олександрович 100339 

Павлишин Олег Володимирович 100076, 100077 

Павлов Ярослав Володимирович 99502 

Павловський Олексій Михайлович 100160 

Павлюк Вікторія Андріївна 100313 

Палант Олексій Юрійович 100000 

Палієнко Максим Юрійович 100338 

Панаіт Тетяна Іванівна 99672 

Панарін Борис Георгійович 99985 

Панченко Володимир Євгенович 100339 

Панченко Євген Григорович 99897 

Панченков Андрій Олексійович 99601 

Параниця Надія Володимирівна 100030, 99993 

Париловський Олександр Іванович 99889 

Парус Євген Володимирович 100193 

Пархоменко Олександр Юрійович 99828 

Пасічник Вікторія Михайлівна 100097 

Пасічник Нверуі Олександрівна 100152 

Паславський Дмитро Ярославович 99632 

Пастощук Галина Дмитрівна 99823 

Пасько Ігор Володимирович 99549 

Пацера Сергій Іванович 99374 

Паянок Тетяна Миколаївна 99993 

Пельчар Міла Любомирівна 99945 

Пеньок Леонід Володимирович 100199 

Первак Олександр Петрович 100001 

Переверзєв Сергій Сергійовимч 100137, 100138, 100139, 100140, 100141 

Переверзєва Анна Василівна 100105, 100107, 100110, 100177, 100178 

Переверзєва Олена Валентинівна 100098 

Перепел Сергій Олександрович 99676 

Песцова-Світалка Оксана Станіславівна 100268 

Петінова Оксана Борисівна 100122, 100123, 100125 

Петрасова Світлана Валентинівна 99459 

Петрашев Сергій Миколайович 100037, 100259 

Петрашева Тетяна Іванівна 100037, 100259 

Петренко Вікторія Сергіївна 100288, 100289, 100290, 100291, 100292, 100293 

Петренко Олег Олегович 99506 

Петришин Наталія Ярославівна 99871 

Петрінко Анатолій Леонідович 99563 
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Петрова Ганна Миколаївна 100076, 100077 

Петровський Олександр Георгійович 99742 

Петроє Ольга Михайлівна 99737 

Петрушенко Юрій Миколайович 99542, 99543, 99748, 99749 

Пєтков Сергій Валерійович 99630 

Пилипенко Ігор Олегович 100090 

Пиркін Юрій Олександрович 99680 

Пирожков Сергій Іванович 99959, 99961 

Писаревська Ганна Іллівна 99976 

Півторак Діана Олександрівна 100160, 100181, 100182 

Піддячий Володимир Миколайович 100224 

Пізнюк Леся Володимирівна 99737 

Пілігач Олена Георгіївна 100248 

Пімоненко Тетяна Володимирівна 100200, 100202, 100203 

Піпченко Олександр Дмитрович 100228, 100229 

Пірак Наталія Ігорівна 99904 

Пітин Мар’ян Петрович 100096, 100097 

Пітюлич Михайло Іванович 99961 

Платов Ілля Михайлович 100160 

Плахотнюк Наталія Вікторівна 100309, 100312 

Плескун Інна Володимирівна 100051 

Плечук Олег Петрович 99988 

Плотнікова Марія Федорівна 99443 

Плужник Дмитро Васильович 99544 

Погоріла Валентина Василівна 99738 

Поддашкін Олександр Васильович 99507, 99508 

Подкоритова Віра Семенівна 99817 

Подмешальська Юлія Володимирівна 100068 

Позняк Олексій Володимирович 99959, 99960 

Поліщук Ірина Ігорівна 99605 

Поліщук Олена Анатоліївна 100003 

Полька Надія Степанівна 99634 

Полюх Сергій Миколайович 99876 

Полякова Світлана Володимирівна 99960, 99961 

Полянська Валентина Павлівна 99572, 99579 

Помаза-Пономаренко Аліна Леонідівна 99883 

Понич Владислав Вячеславович 99903 

Пономаренко Володимир Степанович 100016 

Пономаренко Наталія Петрівна 100295 

Пономаренко Оксана Сергіївна 99748, 99749 

Попескул Олександр Олександрович 99529 

Попов Микола Петрович 100191 

Попова Марія Миколаївна 99763 

Поручник Анатолій Михайлович 99897 

Постельга Сергій Станіславович 100078 

Почтовюк Світлана Іванівна 99582 

Поясок Тамара Борисівна 99388, 99583 

Прасол Леся Олександрівна 100338 

Прийдак Тетяна Борисівна 100263, 100264, 100265, 100266, 100267 

Примак Людмила Григорівна 99684 

Приходченко Людмила Леонідівна 100191 

Приходько Дмитро Петрович 100257, 99622 

Прокопович Леонід Юрійович 99882 

Прудиус Леся Василівна 99737 
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Прус Олеся Віталіївна 100004 

Пугачова Настасія Сергіївна 99443, 99444 

Пузинін Григорій Григорович 99902 

Пчеліна Оксана Василівна 100332 

Райна Неля Миколаївна 99627 

Рак Лариса  Іванівна 99782 

Рейпольська Ольга Дмитрівна 99806 

Реут Анна Георгіївна 99961 

Решетняк Ярослав В'ячеславович 100200, 100202, 100203 

Рєзнікова Людмила Віталіївна 99828 

Рибалов Євгеній Володимирович 100166 

Рибій Михайло Володимирович 100081 

Рибіна Олена Іванівна 99461 

Рижаков Дмитро Веніамінович 99720 

Рингач Наталія Олександрівна 99959, 99960 

Рібцун Юлія Валентинівна 99939 

Ровдо Олексій Юрійович 100319, 100320 

Ровенська Наталія  Володимирівна 99677 

Рогов Андрій Артурович 99427 

Роговенко Марія Михайлівна 100076, 100077 

Рогуля Ольга Юріївна 99616, 99659, 99661 

Родюк Богдан Станіславович 99811 

Розкішна Юлія Олександрівна 99729 

Розов Юрій Георгійович 100070 

Романенко Оксана Миколаївна 99790 

Романенко Тетяна Іванівна 99636 

Романченко Юлія Олександрівна 99908, 99909, 99910, 99917 

Романько Вадим Анатолійович 99445 

Романюк Анатолій Миколайович 100201 

Романюк Ольга Володимирівна 99792 

Романюк Юрій Олександрович 100120 

Ромашенко Оксана Геннадіївна 100062 

Росохата Анна Сергіївна 99462 

Россол Олександр Володимирович 100329 

Ротфорт Діана Вікторівна 99589 

Ртіщев Владислав Вікторович 99925 

Рубащенко Микола Анатолійович 99982, 99983 

Руденко Олексій Валерійович 99499 

Руденко Юлія Анатоліївна 100103, 100174, 100175, 100176, 100244 

Рудницька Ольга Петрівна 99634 

Румянцева Ірина Богданівна 99687 

Русанов Сергій Аркадійович 100070 

Рускуліс Лілія Володимирівна 100277 

Руснак Ігор Юрійович 99903 

Рябіков Володимир Вікторович 99635 

Рябовол Лілія Тарасівна 100303 

Савицька Анна 99814 

Савлук Ірина Віталіївна 100099, 100101 

Сагайдак-Нікітюк Ріта Василівна 99447, 99448, 99449, 99450 

Садівничий Костянтин Іванович 99693 

Садова Ганна Юріївна 100277 

Садовенко Олег Адольфович 100057 

Садовниченко Олександр Вадимович 100080 

Сазикіна Тетяна Павлівна 99636 
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Сазонов Сергій Олександрович 99861 

Сай Світлана Михайлівна 99549 

Сайкевич Марина Іванівна 99443 

Сало Валентин Андрійович 99502 

Самодін Артем Володимирович 100075 

Самородов Борис Вадимович 99610 

Самсонова Вікторія Володимирівна 100149, 100150, 99841 

Самусевич Ярина Валентинівна 99629, 99726 

Санжарівська Надія Іванівна 99545 

Саріогло Володимир Георгійович 99958, 99959, 99961 

Сарія Ліана Давідівна 99482, 99483, 99484, 99485, 99486 

Сварник Богдан Вячеславович 100114, 100116, 100117, 100118, 100251 

Светлана Стишова (псевдонім) 99735 

Сезонов Віктор Миколайович 100332 

Сембер Степан Васильович 99961 

Семенець Галина Василівна 99443 

Семеній Микола Юрійович 100136 

Семенов Валерій Олегович 99584 

Семенов Денис Костянтинович 100283 

Семенов Євгеній Костянтинович 99658, 99660 

Семенюк Антон Миколайович 99953, 99954 

Сеник Алла Михайлівна 99568 

Сергеєв-Горчинський Олексій Олександрович 100272, 99761 

Сергієв Сергій Віталійович 99549 

Сергійчук Юліанна Павлівна 99940 

Серебрянська Діна Миколаївна 100273 

Середа Катерина Ігорівна 99963 

Середа Наталія Віталіївна 99442 

Середницька Людмила Петрівна 99605 

Серьогін Сергій Михайлович 99737 

Сєров Микола Вікторович 100069, 99408, 99422, 99423 

Сивак Олександр Вячеславович 99977, 99978 

Сидоренко Олег Петрович 99522 

Симон Юрій Сергійович 100076, 100077 

Симоненко Леся Іванівна 99443, 99444 

Синєгуб Петро Сергійович 100102, 100173 

Синицина Галина Анатоліївна 100215 

Синіцька Тетяна Віталіївна 99926 

Сироїд Тетяна Леонідівна 100333 

Сібірякова Олена Олександрівна 99494 

Сідак Ігор Вікторович 100072, 100073, 100074, 100170 

Сізоненко Олександр Олександрович 99789 

Сілков Валерій іванович 99458 

Сіньков Єгор Олексійович 100279, 100280 

Скафенко Михайло Сергійович 100069, 99408, 99422, 99423 

Скидан Олег Васильович 99443 

Скоробогатова Наталя Євгенівна 99752 

Скочко Тетяна Павлівна 99634 

Скрипниченко Олександр Сергійович 99692 

Скрипніченко Ігор Віталієвич 100043 

Скряга Аліна Вікторівна 99926 

Скряга Максим Миколайович 99926 

Скульський Яков Мирославович 100230 

Слінько Дмитро Сергійович 99968 
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Словік Оксана Миколаївна 99526 

Слюсар Людмила Іванівна 99959, 99960 

Слюсаренко Марія Іванівна 100008 

Смаглюк Володимир Олександрович 99953, 99954 

Смаглюк Любов Вікентіївна 100222 

Смірнов Сергій Валентинович 99944 

Смоланка Володимир Іванович 99861 

Смоляр Вячеслав Іванович 100078 

Смолярова Марина Олександрівна 100325 

Снєгірьова Марія Вікторівна 99812 

Соболь Євген Юрійович 100303, 100310, 100322, 100336, 100337 

Соболь Євгеній Юрійович 99630 

Соколов Кирило Андрійович 99506 

Соколова Марина Петрівна 99765 

Соколовська Оксана Олексіївна 99642 

Сокур Наталя Володимирівна 99636 

Соловйов Сергій Григорович 99737 

Сомсіков Костянтин Володимирович 99642 

Сосновська Ольга Олександрівна 99608, 99609, 99611 

Сотниченко Філіп Олександрович 99835 

Спіркіна Оксана Олексіївна 99747 

Ставицька Світлана Олексіївна 99477, 99511 

Стадник Світлана Олександрівна 99442 

Стангрет Аліна Володимирівна 99791 

Старагіна Ірина Петрівна 99601, 99792, 99793 

Стебницький Вячеслав Миколайович 100282 

Стельникович Володимир Валерійович 100279, 100280 

Степаник Альона Олександрівна 100304 

Степанова Олена Вікторівна 100273 

Степанська Марина Григорівна 99474 

Стецков Максим Сергійович 99721 

Стешенко Тетяна Анатоліївна 99812 

Столяренко Микола Петрович 99549 

Сторожук Антон Олександрович 99552, 99553 

Стоянов Іван Дмитрович 99723 

Стратонов Василь Миколайович 100127 

Страшко Станіслав Васильович 100016 

Струць Василь Васильович 99969 

Стус Вікторія Іванівна 100076, 100077 

Сувід Юрій Дмитрович 99778 

Судейко Орест Степанович 100162 

Сукачова-Труніна Сніжана Миколаївна 100216 

Сулима Галина Валентинівна 99495 

Сундук Тетяна Федорівна 100304 

Сурай Інна Геннадіівна 99737 

Сушко Дмитро Ярославович 99614 

Сущенко Людмила Петрівна 99522, 99603 

Татьянін Вячеслав Вікторович 100271 

Твердохлібова Діна Вікторівна 100273 

Темрук Олена Валеріївна 99477 

Терещенко Василь Миколайович 99601 

Терещенко Ганна Ігорівна 99961 

Терещенко Тетяна Дмитрівна 100161 

Терещук Владислав Андрійович 100246 
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Терлецька Аріна Анатоліївна 99926 

Терлецький Олександр Олександрович 99926 

Терновий Дмитро Миколайович 99501 

Тимофієва Ганна Андрієвна 99523 

Тимофієва Ганна Андріївна 99418 

Тимошенко Оксана Валеріївна 99556 

Тимчук Артем Дмитрович 99740, 99741 

Титенко Лариса Василівна 99785, 99786, 99787, 99993 

Тишківська Аліна Володимирівна 100313 

Тищенко Валерія Олексіївна 100121 

Тищенко Наталія Анатоліївна 99627 

Тищенко Світлана Володимирівна 99443, 99444 

Тімченко Ольга Дмитрівна 100217 

Ткаченко Аліна Олександрівна 99792 

Ткаченко Валентина Андріївна 99465 

Ткаченко Лідія Григорівна 99958, 99959, 99961 

Ткачук Едуард Васильович 99840 

Товченко Лідія Олександрівна 99850 

Токаренко Іван Олександрович 99845 

Толстолузька Олена Генадіївна 99622 

Толстопятова Інна Василівна 99366, 99367, 99368, 99369 

Топоровська Наталія Анатоліївна 100041, 99864 

Топчієв Олександр Григорович 100090 

Трегуб Олег Якович 99698 

Третьяков Василь Олександрович 100223 

Третяк Вікторія Вікторівна 100031 

Трошкіна Катерина Євгенівна 100113 

Туз Антон Ігорович 100137, 100138, 100139, 100140, 100141 

Туренко Сергій Михайлович 100132, 100133, 100134 

Ульяницька Наталія Ярославівна 99837 

Унгурян Ірина Корнеліївна 99791 

Уралова Юлія Павлівна 99435 

Ус Яна Володимирівна 100339 

Ус Яна Олександрівна 100200, 100202, 100203 

Ушаков Сергій Михайлович 99953, 99954 

Ушакова Оксана Іванівна 99737 

Ушко Яна Анатоліївна 99837 

Фастівська Олена Олегівна 99918, 99919, 99920 

Федевич Ольга Юріївна 99564 

Федіна Інна Володимирівна 100262 

Федоренко Тетяна Василівна 99891 

Федоров Валентин Андрійович 99637, 99638, 99639, 99640, 99641 

Федорченко Віра Іванівна 99579 

Федосєєва Ганна Степанівна 99992, 99994 

Федулова Любов Іванівна 99737 

Фесюк Галина Петрівна 99498 

Филипенко Олена Михайлівна 100214 

Філатова Лідія Іванівна 99738 

Філіпенко Анастасія Сергіївна 99590, 99591 

Філіпенко Тетяна Вячеславівна 99592 

Фірсов В'ячеслав Семенович 99617 

Фішер Володимир Михайлович 100086, 100087, 100114, 100115, 100116, 100117, 

100118, 100251, 100252, 100253 

Фоменко Юлія Володимирівна 100298, 100299 
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Фрідман Михайло Семенович 99812 

Фролов Максим Анатолійович 99775 

Фролова Наталія Борисівна 100273 

Фукс Ілля Дмитрович 99384 

Хаджирадєва Світлана Костянтинівна 99737 

Хайрова Ніна Феліксівна 99459, 99460 

Хамітов Назіп Віленович 99959 

Хардін Олег Олександрович 100315 

Харчев Даніїл Костянтинович 99432 

Хаустов Дмитро Вікторович 100271 

Хачатурян Хачатур Володимирович 99679 

Хвалинська Віта Володимирівна 99960 

Хижняк Віктор Степанович 99926 

Хижняк Наталія Григорівна 99926 

Хімченко Максим Олександрович 100042 

Хіра Харпріт Сінгх 99386 

Хлистун Олена Сергіївна 100137, 100138, 100139, 100140, 100141 

Хмелевська Оксана Михайлівна 99959, 99960, 99961 

Хмельницька Тетяна Іванівна 100007 

Ходаківський Євгеній Іванович 99443, 99444 

Хоменко Ганна Олександрівна 99801 

Хомутенко Алла Віталіївна 99633, 99743 

Хомутенко Віра Петрівна 99633, 99743 

Хор'якова Любов Юріївна 100220 

Хорольський Андрій Олександрович 99893 

Храмцова Вікторія Вікторівна 100083, 100084, 100085 

Цапкаленко Михайло Олександрович 99854, 99855, 99856, 99857, 99858 

Цапко Юрій Леонідович 99695 

Царенко Ксенія Сергіївна 99436 

Цедзінський Максим Сергійович 99525 

Цема Тамара Вікторівна 99738 

Цибульник Сергій Олексійович 100181, 100182 

Цивірко Інна Леонідівна 99889 

Цимбал Олександр Іванович 99958, 99959, 99961 

Цицхвая Марина Заурівна 100257 

Цілик Ірина Андріївна 99430 

Цуркан Оксана Іванівна 99567 

Чакалова Наталія Сергіївна 100067, 100068, 99387, 99389 

Часнікова Олена Володимирівна 99602 

Чепига Михайло Петрович 99439 

Чередник Артем Олександрович 99430 

Чередник Людмила Анатоліївна 100188, 100314 

Черенько Людмила Миколаївна 99959, 99961 

Череповська Наталія Іванівна 99781 

Черненко Варвара Петрівна 99398, 99583 

Черниш Роман Федорович 99443 

Чернишова Ангеліна Ігорівна 100124 

Чернишова Ірина Віталіївна 100151 

Чернієнко Тарас Григорович 99963 

Черніченко Віктор Васильович 99958, 99959, 99960, 99961 

Чернявський Олег Вікторович 100167, 100168 

Черняєв Євген Борисович 99412 

Чеславський Олег Євгенович 100034 

Чистик Віталій Антонович 99509, 99830 
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Чистяков Олег Олегович 100086, 100087, 100115, 100252, 100253 

Чихарівська-Корнило Ірина Йосифівна 100144, 100145 

Чичановський Євген Вячеславович 100038 

Чичкало-Кондрацька Ірина Борисівна 100109 

Чіков Ілля Анатолійович 99730 

Чорна Ірина Петрівна 99921, 99922 

Чорний Микола Васильович 100075 

Чорний Олексій Петрович 99663 

Чубарь Оксана Генадіївна 99961 

Чумак Валентина Дмитрівна 99671 

Чумак Володимир Валентинович 99984 

Чумарна Марія Іванівна 99588, 99719 

Чуприк Йосип Йосипович 99428, 99429 

Чуприна Олена Віталіївна 100075 

Чураков Анатолій Якович 100204 

Шадріна Тетяна Вікторівна 100128 

Шамета Денис Володимирович 100120 

Шанцер Олександр Семенович 100180 

Шаповал Галина Миколаївна 99527, 99707, 99709 

Шаповалов Валентин Валерійович 99700 

Шаповалов Валерій Володимирович 99700 

Шаповалова Вікторія Олексіївна 99700 

Шарий Петро (псевдонім) 99755 

Шарошкіна Наталія Геннадіївна 100224 

Шартава Сергій Леонідович 100325 

Шаульський Сергій Миколайович 99776, 99777 

Шафорост  Елізавета  Дмитрівна 100091 

Швадчин Ігор Олександрович 100269 

Шварп Наталія Вікторівна 99449 

Швець Валерій Олександрович 100328 

Швець Павло Анатолійович 99958 

Шевченко Анатолій Іванович 99417 

Шевченко Володимир Олександрович 100015 

Шевченко Людмила Станіславівна 100218 

Шевченко Марина Миколаївна 99901 

Шевченко Наталія Василівна 100095 

Шевченко Олена Леонідівна 99795 

Шевченко Юрій Миколайович 99989 

Шевчук Владислава Олегівна 100142, 100143 

Шевчук Михайло Михайлович 99933 

Шевчук Павло Євгенович 99959 

Шевчук Роман Миколайович 100076, 100077 

Шелемаха Владислав Валентинович 100181, 100182 

Шелехова Наталя Володимирівна 99685 

Шестак Геннадій Анатолійович 99625, 99736 

Шефер Олександр Віталійович 99421 

Шешуков Дмитро Володимирович 100222 

Шикер Лариса Василівна 99500 

Шинкаренко Інна Анатоліївна 99815 

Шинкарук Оксана Анатоліївна 99603 

Шитов Євген Михайлович 100054 

Шишкін Владислав Сергійович 99959, 99960, 99961 

Шишпанова Наталія Олександрівна 100032, 100033 

Шкарупа Олена Василівна 100011, 99706, 99750, 99751 
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Шкідченко Софія Григорівна 99963 

Шкляр Вікторія Вікторівна 100142 

Школа Вікторія Юріївна 99628, 99705, 99725 

Школьник Інна Олександрівна 99884 

Шмаглій Олена Борисівна 99737 

Шморгун Оксана Ярославівна 99958, 99961 

Шрамко Ілона Володимирівна 99649, 99650, 99651, 99652, 99653, 99654 

Штрах Катерина Василівна 99782 

Шульга Наталія Володимирівна 100111 

Шульга Наталія Петрівна 100311 

Шусть Андрій Миколайович 99880, 99881 

Шушман Сергій Анатолійович 99743 

Щенякін Олег Володимирович 99549 

Щепаняк Володимир Ярославович 99499 

Щербаков Роман Геннадійович 99506 

Щербатюк Олена Миколаївна 99557, 99558 

Щербина Андрій Олександрович 99873 

Щербина Дар'я Володимирівна 100225 

Щокіна Юлія Сергіївна 99731 

Щупак Андрій Львович 100095 

Щуренко Юрій Олександрович 100241 

Юдін Костянтин Юрійович 99424 

Юзвак-Слоквіч Ольга Сергіївна 99471 

Юношева Олена Олександрівна 100171, 100274 

Юрченко Наталія Іванівна 99981 

Юрчишин Василь Якович 99377 

Юрчук Наталія Петрівна 99730 

Юсин Яків Олексійович 99933, 99934, 99935, 99936, 99937, 99938 

Яблоков Сергій Володимирович 99371 

Яворська Вікторія Володимирівна 100090 

Якименко Андрій Юрійович 99779 

Якимова Анастасія Едгарівна 99824 

Якобсон Олена Олександрівна 99837 

Якобчук Валентина Павлівна 99443, 99444 

Якобчук Володимир Анатолійович 99443 

Якобчук Олег В'ячеславович 100313 

Яковенко Ірина Петрівна 100114, 100116, 100117, 100118, 100251 

Яковенко Марія Миколаївна 99487 

Якубенко Юлія Леонідівна 99979 

Якубовська Екатерина Андріївна 99953, 99954 

Яловега Людмила Василівна 100263, 100264, 100265, 100266, 100267 

Ямненко Тетяна Михайлівна 99492 

Яновська Анастасія Андріївна 99575 

Яновська Ганна Олександрівна 99705 

Яновська Надія Олександрівна 99481 

Яновська Наталія Миколаївна 99911, 99912 

Янченко Сергій Сергійович 99615 

Яремак Ірина Ігорівна 99853 

Яременко Людмила Іванівна 99537 

Яременко Юрій Вікторович 99537 

Ярославська Юлія Юріївна 100298, 100299 

Ярош Олег Михайлович 99958, 99959 

Ясінська Алла Іванівна 100196 

Яценко Валентина Миколаївна 99971 
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Яценко Володимир Архипович 100191 

Яценко Іван Володимирович 99889 

Яцій Олександр Михайлович 100092, 100093 
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Іменний покажчик роботодавців, яким належать авторські майнові  
права на службовий твір 
 

Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця 

Номер свідоцтва 

Акціонерне товариство комерційний банк 

"ПриватБанк" 

100119, 100120, 100316, 99506 

Вінницький торговельно-економічний інститут 

Київського національного торговельно-економічного 

університету 

99604, 99605 

Головна астрономічна обсерваторія Національної 

академії наук України 

99780 

Громадська організація "Просвітницько-

релігієзнавчий центр "ПОЛТАВСЬКА 

БОГОСЛОВСЬКА СЕМІНАРІЯ" 

100043 

Громадська організація "ТИНК ТЕНК ЮКРЕЙН" 99732 

Державна наукова установа "Науково-практичний 

центр профілактичної та клінічної медицини" 

Державного управління справами 

99497 

Державна наукова установа "Український науково-

дослідний інститут прогнозування та випробування 

техніки і технологій для сільськогосподарського 

виробництва імені Леоніда Погорілого" 

100078, 99738 

Державна установа "Інститут економіки та 

прогнозування Національної академії наук України" 

100273 

Державна установа "Інститут медицини праці  

ім. Ю. І. Кундієва НАМН України" 

99765 

Державна установа "Український науково-дослідний 

інститут медичної реабілітації та курортології 

Міністерства охорони здоров'я України" 

99567 

Державний університет інфраструктури та технологій 100142, 100143 

Дочірнє підприємство "ПРОФІТ ХАБ" Чернігівської 

регіональної торгово-промислової палати 

99615 

Запорізький національний університет 100121 

Інститут демографії та соціальних досліджень  

ім. М. В. Птухи Національної академії наук України 

99958, 99959, 99960, 99961 

Інститут електродинаміки Національної академії 

наук України 

100193 

Інститут проблем штучного інтелекту Міністерства 

освіти і науки України та Національної академії наук 

України 

99417 

Інститут телекомунікацій і глобального інформаційного 

простору Національної академії наук України 

99822 

Інститут фізики гірничих процесів Національної 

академії наук України 

99893 

Київський національний торговельно-економічний 

університет 

100300, 100301, 100302, 100304, 100305, 100306, 

100307, 100308, 100309, 100311, 100312 

Київський національний університет імені Тараса 

Шевченка 

99780 

Маріупольський державний університет 99371 

НАУКОВО-ДОСЛІДНА УСТАНОВА 

"УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ 

ІНСТИТУТ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ"  

99507, 99508 

Національна академія внутрішніх справ 100075, 100076, 100077 

Національна академія національної гвардії України 99502 

Національний науковий центр "Інститут 

ґрунтознавства та агрохімії ім. О. Н. Соколовського" 

99695 
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця 

Номер свідоцтва 

Національний університет "Львівська політехніка" 99578 

Національний університет біоресурсів і 

природокористування України 

100149, 100150, 100232, 99841, 99842, 99843, 99844 

Полтавський національний педагогічний університет 

імені В. Г. Короленка 

99894 

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

"АВТОКАПІТАЛ" 

99812 

Приватне акціонерне товариство "Барський 

машинобудівний завод"  

100005 

Приватне акціонерне товариство "Елемент" 99888 

Сумський державний університет 100011, 100200, 100201, 100202, 100203, 99461, 

99462, 99463, 99464, 99542, 99543, 99618, 99619, 

99628, 99629, 99704, 99705, 99706, 99708, 99725, 

99726, 99748, 99749, 99750, 99751 

Товариство з обмеженою відповідальністю "АВТОР" 100271 

Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕГО-ГРУП" 100242 

Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕСОММ СО" 99800 

Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕФ ТЕК" 100171, 100274 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

"ІНТЕКРЕСІ БЕЙЗ" 

100329 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

"ІНТЕЛЛОГЕЙТ УКРАЇНА" 

99826 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

"ІНТЕРПРОДГРУП" 

99503 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

"КИЇВМЮЗИКФІЛЬМ" 

99415 

Товариство з обмеженою відповідальністю "КІСФФ 

ФІЛМС" 

99414 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Компанія "Енергоефективність та Консалтинг" 

99742 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

"КОМПАНІЯ КИТ" 

99890 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

"КЮСОЛЮШНС" 

99880, 99881 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

"Науково-виробнича фірма "Адрон" 

100132, 100133, 100134 

Товариство з обмеженою відповідальністю "ОЛЛІ 

ТРАНС" 

100042, 99967 

Товариство з обмеженою відповідальністю "РОЯЛ 

ІНТЕГРАЦІЯ" 

99794 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

"САЙФЕР ПРО" 

99882 

Товариство з обмеженою відповідальністю "СМІДЛ" 100069, 99408, 99422, 99423 

Товариство з обмеженою відповідальністю "Т18" 99740, 99741 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

"УКРАЇНСЬКІ БІЗНЕС КОМУНІКАЦІЇ" 

100279, 100280 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

"УКРАЇНСЬКІ СИСТЕМНІ ІННОВАЦІЇ" 

100199 

Товариство з обмеженою відповідальністю "УНІАН ТБ" 99824 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

"ЮКРЕЙНІАН ГЕАРС" 

99625, 99736 

Українська інженерно-педагогічна академія 99895 

Український науково-дослідний інститут спеціальної 

техніки та судових експертиз Служби безпеки 

України 

100021, 100022, 100023, 100024, 100025, 99697, 

99698, 99699 
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Повне ім'я або повне офіційне  
найменування роботодавця 

Номер свідоцтва 

Харківська державна зооветеринарна академія 99889 

Харківський державний університет харчування та 

торгівлі 

100213, 100214, 100215, 100216, 100217 

Харківський національний автомобільно-дорожній 

університет 

99420 

Харківський національний медичний університет 100298, 100299 

Херсонський політехнічний коледж Одеського 

національного політехнічного університету 

100262 
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Видача дубліката свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір 

 

Номер свідоцтва Дача видачі дубліката 

96372 16.09.2020 

97194 16.09.2020 

97781 16.09.2020 

97782 16.09.2020 

97783 16.09.2020 

97784 16.09.2020 

73122 22.09.2020 

98673 07.10.2020 
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