Особисті немайнові права інтелектуальної власності на об’єкт створений за замовленням належать:
1. замовнику;
2. творцю;
3. творцю, а у випадках, передбаченому законом, іншим особам;
4. спадкоємцю творця;
Майновими правами інтелектуальної власності, у відповідності до Цивільного кодексу України, є:
1. право володіти, користуватися та розпоряджатися об’єктом інтелектуальної власності;
2. право на використання об’єкта інтелектуальної власності та розпоряджання ним;
3. право на використання об’єкта права інтелектуальної власності та виключне право дозволяти
його використання;
4. усі відповіді правильні.
Позначення © використовують для сповіщення про права інтелектуальної власності на:
1. об’єкт авторського права;
2. торговельну марку;
3. об’єкт суміжних прав;
4. наукове відкриття.
Право на які об’єкти інтелектуальної власності засвідчується патентом?
1. винахід та промисловий зразок;
2. промисловий зразок та компонування інтегральної мікросхеми;
3. наукове відкриття та винахід;
4. селекційне досягнення та географічне зазначення.
Право інтелектуальної власності та право на річ:
1. пов’язані одне з одним;
2. не залежать одне від одного;
3. залежать одне від одного;
4. не пов’язані одне з одним.
Особисті немайнові права інтелектуальної власності:
1. не можуть відчужуватися;
2. відчужуються одночасно з майновими правами;
3. не можуть відчужуватися, за винятками, встановленими законом;
4. відчужуються за згодою особи, якій вони належать.
У разі відсутності договору, право інтелектуальної власності, яке належить кільком особам,
здійснюється:
1. за рішенням суду;
2. за рішенням органу державного управління;
3. спільно усіма правоволодільцями;
4. тим правоволодільцем, який зробив більший творчий внесок.
Первинними суб’єктами права інтелектуальної власності є:
1. автор літературного твору і його перекладач;
2. винахідник і володілець патенту;
3. роботодавець винахідника;
4. режисер-постановник аудіовізуального твору та продюсер.
Державну політику у сфері інтелектуальної власності реалізує:
1. Міністерство внутрішніх справ;
2. Міністерство освіти і науки;
3. Міністерство економічного розвитку і торгівлі;
4. Міністерство державної політики.
Допоміжним суб’єктом у сфері інтелектуальної власності є:
1. автор;
2. замовник;
3. патентний повірений;
4. жодна відповідь не правильна.
Законом можуть бути встановлені винятки та обмеження в майнових правах інтелектуальної
власності за умови, що такі обмеження та винятки:
1. передбачені Цивільним кодексом України;
2. підтверджують права автора на твір;
3. не створюють умов для вчинення правопорушення;
4. не створюють перешкод для здійснення законних інтересів творця.
Особа, яка має виключне право дозволяти використання об’єкта права інтелектуальної власності,
може використовувати цей об’єкт:

1. на власний розсуд, незважаючи на інтереси інших осіб;
2. на власний розсуд, з додержанням при цьому прав інших осіб;
3. з дозволу роботодавця;
4. за умови згоди суб’єктів невиключних прав.
Яке з наведених тверджень є правильним?
1. право інтелектуальної власності та право на річ є невід’ємними одне від одного;
2. право інтелектуальної власності та право на річ не залежать одне від одного;
3. право інтелектуальної власності та право на річ залежать одне від одного;
4. право інтелектуальної власності та право на річ залежать одне від одного, якщо володілець
цього права є одночасно власником речі.
Позначення ® використовують для сповіщення про права інтелектуальної власності на:
1. об’єкт авторського права;
2. торговельну марку;
3. об’єкт суміжних прав;
4. наукове відкриття.
Право на які об’єкти інтелектуальної власності засвідчується свідоцтвом?
1. винахід та корисну модель;
2. торговельну марку та комерційне найменування;
3. раціоналізаторську пропозицію та торговельну марку;
4. компонування інтегральної мікросхеми та винахід.
Майнові права інтелектуальної власності:
1. чинні безстроково, якщо інше не встановлено законом;
2. чинні протягом строку встановленого законом;
3. не можуть бути припинені достроково;
4. діють без будь-яких обмежень строку.
Вкажіть повноваження суду щодо захисту права інтелектуальної власності:
1. зупинення пропуску через митний кордон України товарів, імпорт чи експорт яких
здійснюється з порушенням права інтелектуальної власності;
2. вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених або введених в цивільний оборот з
порушенням прав власника майна;
3. порушення кримінальної справи щодо осіб, які вчинили злочин у сфері інтелектуальної
власності;
4. застосування разового грошового стягнення за знищення винаходу.
Первинними суб’єктами права інтелектуальної власності є:
1. спадкоємці автора;
2. автор промислового зразка та винахідник;
3. замовник твору та автор промислового зразка;
4. виконавець твору (роботи).
Особисті немайнові права інтелектуальної власності на службовий об’єкт права інтелектуальної
власності належать:
1. лише творцеві;
2. творцеві та роботодавцеві спільно;
3. роботодавцеві;
4. творцеві, а роботодавцеві – у випадках, передбачених законом.
Державні реєстри об’єктів права інтелектуальної власності веде:
1. Міністерство освіти і науки;
2. Державна служба інтелектуальної власності;
3. Державний департамент інтелектуальної власності;
4. Міністерство економічного розвитку і торгівлі.
Майнові права інтелектуальної власності на об’єкт, створений у зв’язку з виконанням трудового
договору належать:
1. працівнику, який його створив та роботодавцю;
2. працівнику та роботодавцю спільно;
3. працівнику, який його створив;
4. працівнику, роботодавцю та профспілці.
Згідно з Цивільним кодексом України, право інтелектуальної власності є:
1. немайновим;
2. непорушним;
3. суб’єктивним;
4. майновим.

Майновими правами інтелектуальної власності, у відповідності до Цивільного кодексу України, є:
1. право володіти та розпоряджатися об’єктом інтелектуальної власності;
2. право на використання об’єкта інтелектуальної власності та розпоряджання ним;
3. виключне право дозволяти використання об’єкта права інтелектуальної власності та
перешкоджати його неправомірному використанню;
4. усі відповіді правильні.
Право на який об’єкт інтелектуальної власності засвідчується дипломом?
1. винахід;
2. торговельну марку;
3. наукове відкриття;
4. дипломну роботу.
Перехід права на об’єкт інтелектуальної власності:
1. не означає переходу права власності на річ;
2. відбувається одночасно з переходом права власності на річ;
3. відбувається після переходу права власності на річ;
4. відбувається лише після державної реєстрації договору.
Вкажіть повноваження суду щодо захисту права інтелектуальної власності:
1. застосування разового грошового стягнення за неправомірне використання фонограми;
2. здійснення попереднього слідства відносно осіб, котрі порушили право інтелектуальної
власності;
3. вилучення з цивільного обороту матеріалів та знарядь, які використовувалися переважно для
виготовлення і переміщення контрабандних товарів;
4. винесення обвинувального вироку у справі про плагіат.
Адміністративний порядок захисту прав інтелектуальної власності полягає у розв’язанні спору:
1. адміністративним судом;
2. органом державного управління;
3. адміністрацією юридичної особи;
4. судом загальної юрисдикції.
Право інтелектуальної власності набувається лише з підстав встановлених:
1. цивільно-правовим договором;
2. трудовим договором (контрактом);
3. звичаєм ділового обороту;
4. Цивільним кодексом України, іншим законом чи договором.
Фізична особа може самостійно здійснювати майнові права інтелектуальної власності:
1. після досягнення 14-років;
2. після досягнення 16-років;
3. після досягнення 18-років;
4. з народження.
Право інтелектуальної власності як система правових норм це:
1. суб’єктивне право;
2. інтелектуальне право;
3. об’єктивне право;
4. нормативне право.
Хто з вказаних осіб є первинним суб’єктом права інтелектуальної власності?
1. автор, виконавець та винахідник;
2. винахідник та патентний повірений;
3. патентний повірений та роботодавець автора;
4. виконавець роботи та виробник фонограми.
Майнові права інтелектуальної власності на об’єкт, створений за замовленням, належать:
1. творцю та його роботодавцю;
2. творцю та замовнику спільно;
3. замовнику;
4. працівнику.
Згідно з Конституцією України, кожен має право:
1. володіти та користуватись результатами своєї інтелектуальної діяльності;
2. користуватись і розпоряджатись результатами своєї творчої діяльності;
3. володіти, користуватись й розпоряджатись результатами своєї інтелектуальної діяльності;
4. володіти, користуватись і розпоряджатись результатами своєї інтелектуальної, творчої
діяльності.
Майнові права на який об’єкт інтелектуальної власності можуть діяти необмежено у часі:

1. промисловий зразок;
2. художній твір;
3. географічне зазначення;
4. відеограму.
Право на який об’єкт інтелектуальної власності засвідчується свідоцтвом?
1. винахід;
2. торговельну марку;
3. наукове відкриття;
4. комерційне найменування.
Перехід права власності на річ:
1. означає перехід права на об’єкт права інтелектуальної власності;
2. не означає переходу права на об’єкт права інтелектуальної власності;
3. пов’язане з передачею майнових прав інтелектуальної власності;
4. пов’язане з передачею особистих немайнових прав інтелектуальної власності.
Законодавством можуть бути встановленні винятки та обмеження в майнових правах інтелектуальної
власності за умови, що вони:
1. передбачені договором;
2. не створюють істотних перешкод для нормальної реалізації майнових прав інтелектуальної
власності;
3. прямо не заборонені законом;
4. не створюють істотних перешкод для нормальної реалізації немайнових і майнових прав
інтелектуальної власності.
Які права інтелектуальної власності можуть бути вкладом до статутного капіталу юридичної особи?
1. право на нерухомість;
2. право на використання винаходу;
3. право на недоторканість поеми;
4. право авторства.
Згідно з Цивільним кодексом до виключних майнових прав належать:
1. право дозволяти використовувати об’єкт права інтелектуальної власності;
2. право на плату за використання об’єкта права інтелектуальної власності;
3. право перешкоджати будь-якому посяганню на об’єкт права інтелектуальної власності;
4. правильною є 1-ша і 2-га відповіді.
Які закони є джерелами права інтелектуальної власності?
1. Цивільний кодекс і Закон «Про охорону прав на породу тварин»;
2. Цивільний кодекс і Постанова КМУ «Про перелік відомостей, які не становлять комерційної
таємниці»;
3. Цивільний кодекс і Закон «Про авторське право і суміжні права»;
4. Закон «Про охорону прав на породу тварин» і Закон «Про авторське право і суміжні права».
Вкажіть об’єкти авторського права:
1. виступи, лекції, промови, проповіді;
2. твори народної творчості;
3. раціоналізаторські пропозиції;
4. торговельні марки.
Яке з вказаних тверджень правильно відображає презумпцію авторства?
1. особа вважається невинуватою у вчиненні порушення авторського права, доки її вину не буде
доведено в законному порядку;
2. автором може бути лише фізична особа;
3. автором твору вважається фізична особа, зазначена як автор на оригіналі або примірнику
твору;
4. усі сумніви щодо наявності вини особи у порушенні авторського права тлумачаться на її
користь.
Авторське право не поширюється на:
1. графіки;
2. вираження авторської ідеї у творі;
3. незавершені статті;
4. математичні концепції.
Автор має право самостійно здійснювати права на результати інтелектуальної, творчої діяльності
після досягнення:
1. 14 років;
2. 16 років;

3. 18 років;
4. у будь-якому віці.
Роботодавець автора володіє авторськими правами:
1. на будь-які твори автора;
2. на службові твори;
3. на твори створені на замовлення;
4. на твори науково-технічного характеру.
Співавторством не вважається:
1. написання менше ніж 10% твору;
2. літературна редакція твору;
3. робота над похідним твором;
4. впорядкування за тематикою збірки народних казок.
Яке з майнових прав автора є невідчужуваним:
1. право авторства;
2. право дозволяти використання твору;
3. право слідування;
4. виключне майнове право.
Яке з вказаних авторських прав не може перейти до іншої особи:
1. право слідування;
2. право на авторство;
3. право на недоторканість твору;
4. правильні відповіді 1 і 2;

Право автора на одержання грошової суми від кожного продажу оригіналу художнього твору
та оригіналу рукопису літературного твору, це:
1. авторське право;
2. виключне майнове право;
3. право на винагороду;
4. право слідування.
До авторських майнових прав належать:
1. право перешкоджати перекрученню та використанню твору;
2. право перешкоджати неправомірному використанню твору та забороняти його;
3. право протидіяти неправомірним посяганням на твір;
4. усі відповіді правильні;
Вкажіть об’єкт авторського права:
1. Закон України;
2. збірник нормативно-правових актів України упорядкований за тематикою;
3. комп’ютерна програма та неоригінальна база даних;
4. промисловий зразок.
Вкажіть суб’єкта авторського права:
1. винахідник;
2. автор комп’ютерної програми;
3. виробник фонограми;
4. актор.
Хто з вказаних осіб не є автором аудіовізуального твору?
1. режисер-постановник;
2. продюсер;
3. художник-постановник;
4. автор сценарію.
Твір, створений автором у порядку виконання службових обов’язків відповідно до службового
завдання чи трудового договору (контракту) між ним і роботодавцем:
1. твір створений на замовлення;
2. службовий твір;
3. робочий твір;
4. твір створений за контрактом.
Якщо у договорі між співавторами не визначено порядок розподілу авторської винагороди, то вона:
1. розподіляється за рішенням суду;
2. ділиться між співавторами у залежності від особистого вкладу у твір;
3. належить всім співавторам у рівних частинах;
4. не виплачується нікому.
При роздільному співавторстві твір складається з частин, кожна з яких:

1. має самостійне значення;
2. не має самостійного значення;
3. розподілена на менші частини;
4. є складовою одного цілого.
Протягом якого строку охороняються немайнові права автора?
1. протягом усього життя автора;
2. протягом всього життя автора і 70 років після його смерті;
3. протягом 70 років з дня його правомірного опублікування;
4. безстроково.
Право автора обирати псевдонім, це:
1. майнове право;
2. особисте немайнове право;
3. одне з основних прав автора;
4. індивідуальне право автора.
Вкажіть випадки, коли твір може бути правомірно використаний на безоплатній основі та без згоди
автора:
1. для цитування в навчальних та наукових виданнях;
2. для публічного виконання на оплатній основі;
3. для перекладу;
4. з метою виготовлення та відчуження примірників твору;
Твір вважається опублікованим, якщо він:
1. оприлюднений на сайті Університету;
2. опублікований в газеті «Урядовий Кур’єр»;
3. переданий по радіо «Львівська хвиля»;
4. усі відповіді правильні.
Вкажіть результати інтелектуальної діяльності, які не є об’єктами авторського права:
1. літературні твори;
2. переклади;
3. грошові знаки;
4. анотації.
Вкажіть об’єкти авторського права:
1. доповідь на симпозіумі чи конференції;
2. твори народної творчості;
3. раціоналізаторські пропозиції;
4. збірники творів, телефонні довідники.
Авторським правом охороняється:
1. авторська ідея;
2. вираження авторської ідеї у творі;
3. авторська ідея та вираження авторської ідеї;
4. жодна відповідь не правильна.
Автор має право самостійно здійснювати особисті немайнові права на результати інтелектуальної,
творчої діяльності після досягнення:
1. 14 років;
2. 16 років;
3. 18 років;
4. у будь-якому віці.
Авторське немайнове право на службовий твір належить:
1. автору;
2. роботодавцю;
3. профспілці;
4. автору та роботодавцю спільно.
Який з вказаних творів відноситься до похідних?
1. резюме;
2. історія походження права;
3. кримінальна хроніка;
4. промисловий зразок.
З якого часу обчислюється строк дії авторського права після посмертної реабілітації автора?
1. . з 1 січня року, наступного за роком оприлюднення твору;
2. з 1 січня року, наступного за роком реабілітації автора;
3. з дня реабілітації автора;

4. з дня смерті автора.
З якого часу обчислюється строк дії авторського права на твір опублікований під псевдонімом?
1. з 1 січня року, наступного за роком оприлюднення твору;
2. з дня смерті автора;
3. з дня оприлюднення твору;
4. з 1 січня року, наступного за роком смерті автора.
Оприлюднення (опублікування) повністю або частково чужого твору під іменем особи, яка не є
автором цього твору, це:
1. піратство у сфері авторського права;
2. плагіат;
3. недотримання умов договору;
4. неправомірне оприлюднення.
У разі смерті автора його правонаступники мають право на опублікування твору:
1. не залежно від волі автора;
2. не залежно від волі будь-якої особи;
3. якщо це не суперечить волі автора;
4. якщо вони є близькими родичами автора.
Вкажіть результати інтелектуальної діяльності, які не є об’єктами авторського права:
1. бази даних;
2. офіційні переклади нормативно-правових актів;
3. твори образотворчого та садово-паркового мистецтва;
4. збірники творів та аранжування.
Хто може бути суб’єктом права інтелектуальної власності на художній твір:
1. неповнолітня особа;
2. повнолітня непрацездатна особа;
3. ТзОВ «Марічка»;
4. усі перераховані особи.
Авторським правом охороняються:
1. літературні твори, фонограми;
2. пісні та виконання пісень;
3. комп’ютерні програми, неоригінальні бази даних;
4. художні твори, твори образотворчого мистецтва.
Виключне майнове право на службовий твір належить роботодавцю, якщо інше не передбачено _________
між автором і роботодавцем:
1. трудовим договором (контрактом) та (або) цивільно-правовим договором;
2. трудовим договором та (або) контрактом;
3. трудовим та спеціальним цивільно-правовим договором;
4. господарським договором.
Частина твору, створеного у співавторстві, визнається такою, що має самостійне значення:
1. якщо автор цього вимагає;
2. якщо автор працював над нею самостійно;
3. якщо вона може бути використана незалежно від інших частин цього твору;
4. якщо автор має виключні права на неї.
Які з вказаних творів відносяться до похідних?
1. дизайнерський виріб та пластичний твір;
2. переклад та адаптація;
3. база даних та компіляція даних;
4. аранжування та лекція.
Протягом якого строку охороняються немайнові права автора?
1. протягом усього життя автора;
2. протягом всього життя автора і 70 років після його смерті;
3. протягом 70 років з дня його правомірного опублікування;
4. безстроково.
Право автора обирати псевдонім, це:
1. майнове право;
2. особисте немайнове право;
3. одне з основних прав автора;
4. індивідуальне право автора.
Опублікування, відтворення, ввезення на митну територію України, вивезення з митної території України і
розповсюдження контрафактних примірників творів (у тому числі комп’ютерних програм і баз даних), є:

1. піратством у сфері авторського права;
2. плагіатом;
3. недотриманням законодавства;
4. неправомірними діями.
Твір не може бути опублікований, якщо:
1. у ньому повідомляється про вчинення злочину;
2. не має згоди автора на його публікацію;
3. у творі виражається негативне ставлення до влади;
4. у тексті твору розголошуються подробиці життя особи.
Хто з вказаних осіб є суб’єктом авторського права?
1. автор літературного твору;
2. автор промислового зразка;
3. автор виконання твору;
4. усі відповіді правильні.
Державну реєстрацію авторського права здійснюють:
1. в обов’язковому порядку;
2. за бажанням автора та видавництва;
3. за згодою автора;
4. за бажанням автора протягом дії права на твір.
Які з вказаних творів визнаються створеними у співавторстві?
1. інтерв’ю та аудіовізуальний твір;
2. аудіовізуальний твір та переклад субтитрів;
3. дипломна робота;
4. усі відповіді правильні.
За законодавством України автором може бути:
1. юридична особа;
2. фізична особа;
3. фізична та юридична особи;
4. лише дієздатна фізична особа.
Співавтори – це особи:
1. працею яких створено твір;
2. творчою працею яких створено твір;
3. інтелектуальною працею яких створено твір;
4. спільною творчою працею яких створено твір.
Які з вказаних творів відносяться до похідних?
1. аудіовізуальні твори, одержані шляхом дублювання;
2. збірники творів;
3. реферування й резюме;
4. твори ужиткового мистецтва.
З якого часу починає діяти авторське право на твір?
1. від дня створення твору;
2. з дня смерті автора;
3. від дня опублікування твору;
4. з 1 січня року, наступного за роком смерті автора.
Примірник твору відтворений, опублікований і (або) розповсюджуваний з порушенням авторського
права вважається:
1. піратським;
2. плагіатом;
3. контрафактним;
4. контрабандним.
У разі смерті автора недоторканість твору охороняється:
1. уповноваженою автором особою;
2. дітьми автора;
3. господарським судом;
4. правоохоронними органами.
Вкажіть, які з перерахованих дій не є підставою для відповідальності за порушення авторських прав:
1. дії, що порушують особисті немайнові і майнові права суб’єктів авторського права;
2. дії, які свідчать про негативне ставлення до твору;
3. дії, що створюють загрозу порушенню авторського права;
З якого часу починає діяти авторське право на твір?

1. від дня створення твору;
2. з дня смерті автора;
3. від дня опублікування твору;
4. з 1 січня року, наступного за роком смерті автора.
Примірник твору відтворений, опублікований і (або) розповсюджуваний з порушенням авторського
права вважається:
1. піратським;
2. плагіатом;
3. контрафактним;
4. контрабандним.
У разі смерті автора недоторканість твору охороняється:
1. уповноваженою автором особою;
2. дітьми автора;
3. господарським судом;
4. правоохоронними органами.
Вкажіть, які з перерахованих дій не є підставою для відповідальності за порушення авторських прав:
1. дії, що порушують особисті немайнові і майнові права суб’єктів авторського права;
2. дії, які свідчать про негативне ставлення до твору;
3. дії, що створюють загрозу порушенню авторського права;
4. плагіат.
Вкажіть випадки, коли твір може бути правомірно використаний на безоплатній основі та без згоди
автора:
1. для цитування в навчальних та наукових виданнях;
2. для публічного виконання на оплатній основі;
3. для перекладу;
4. з метою виготовлення та відчуження примірників твору;
Твір вважається опублікованим, якщо він:
1. оприлюднений на сайті Університету;
2. опублікований в газеті «Урядовий Кур’єр»;
3. переданий по радіо «Львівська хвиля»;
4. усі відповіді правильні.
Протягом якого строку охороняються немайнові права автора?
1. протягом усього життя автора;
2. протягом всього життя автора і 70 років після його смерті;
3. протягом 70 років з дня його правомірного опублікування;
4. безстроково.
Право автора обирати псевдонім, це:
1. майнове право;
2. особисте немайнове право;
3. одне з основних прав автора;
4. індивідуальне право автора.
Опублікування, відтворення, ввезення на митну територію України, вивезення з митної території
України і розповсюдження контрафактних примірників творів (у тому числі комп’ютерних програм
і баз даних), є:
1. піратством у сфері авторського права;
2. плагіатом;
3. недотриманням законодавства;
4. неправомірними діями.
Твір не може бути опублікований, якщо:
1. у ньому повідомляється про вчинення злочину;
2. не має згоди автора на його публікацію;
3. у творі виражається негативне ставлення до влади;
4. у тексті твору розголошуються подробиці життя особи.

Право автора на одержання грошової суми від кожного продажу оригіналу художнього твору
та оригіналу рукопису літературного твору, це:
1. авторське право;
2. виключне майнове право;
3. право на винагороду;
4. право слідування.
До авторських майнових прав належать:

1. право перешкоджати перекрученню та використанню твору;
2. право перешкоджати неправомірному використанню твору та забороняти його;
3. право протидіяти неправомірним посяганням на твір;
4. усі відповіді правильні;
З якого часу обчислюється строк дії авторського права після посмертної реабілітації автора?
1. . з 1 січня року, наступного за роком оприлюднення твору;
2. з 1 січня року, наступного за роком реабілітації автора;
3. з дня реабілітації автора;
4. з дня смерті автора.
З якого часу обчислюється строк дії авторського права на твір опублікований під псевдонімом?
1. з 1 січня року, наступного за роком оприлюднення твору;
2. з дня смерті автора;
3. з дня оприлюднення твору;
4. з 1 січня року, наступного за роком смерті автора.
Оприлюднення (опублікування) повністю або частково чужого твору під іменем особи, яка не є
автором цього твору, це:
1. піратство у сфері авторського права;
2. плагіат;
3. недотримання умов договору;
4. неправомірне оприлюднення.
У разі смерті автора його правонаступники мають право на опублікування твору:
1. не залежно від волі автора;
2. не залежно від волі будь-якої особи;
3. якщо це не суперечить волі автора;
4. якщо вони є близькими родичами автора.
Яке з майнових прав автора є невідчужуваним:
1. право авторства;
2. право дозволяти використання твору;
3. право слідування;
4. виключне майнове право.
Яке з вказаних авторських прав не може перейти до іншої особи:
1. право слідування;
2. право на авторство;
3. право на недоторканість твору;
4. правильні відповіді 1 і 2;
Хто з перерахованих осіб є суб’єктом патентного права?
1. автор комп’ютерної програми;
2. автор промислового зразка;
3. творець картини;
4. автор раціоналізаторської пропозиції.
Яким з вказаних умов повинен відповідати винахід для одержання правової охорони:
1. умовам Цивільного кодексу України;
2. умовам практичності;
3. умовам патентоздатності;
4. не суперечити публічному порядку.
Протягом якого строку діє патент на винахід?
1. 25 років;
2. 20 років;
3. 15 років;
4. 10 років.
Протягом якого строку діє патент на секретну корисну модель?
1. 25 років;
2. 20 років;
3. 15 років;
4. 10 років.
Протягом якого строку діє деклараційний патент на секретний винахід?
1. 25 років;
2. 20 років;
3. 15 років;
4. 6 років.

Хто має право припинити чинність майнових прав на винахід?
1. господарський суд;
2. винахідник;
3. орган, що здійснив їхню державну реєстрацію;
4. прокуратура.
Обсяг правової охорони винаходу (корисної моделі) визначається:
1. даними викладеними у заяві про видачу патенту;
2. в описі винаходу чи корисної моделі (розділ «Обсяг правової охорони»);
3. формулою винаходу (корисної моделі);
4. законом.
Заява про проведення кваліфікаційної експертизи винаходу може бути подана:
1. у будь-який час протягом дії майнових прав на винахід;
2. протягом 3-х років від дати подання заявки;
3. протягом 3-х років від дати реєстрації винаходу;
4. протягом 3-х років від дати видачі патенту.
Патент виданий в Україні забезпечує правову охорону винаходу:
1. в межах Україні та ЄС;
2. лише в межах України;
3. в межах України та країн СНД;
4. в усіх країнах світу.
Промисловий зразок є службовим, якщо його створено працівником:
1. у зв’язку з виконанням службових обов’язків;
2. на підставі договору про передачу майнових прав інтелектуальної власності на винахід;
3. згідно з договором про створення за замовленням і використання винаходу;
4. з використанням досвіду, виробничих знань, секретів виробництва та обладнання
роботодавця.
Хто з перерахованих осіб є суб’єктом патентного права?
1. винахідник;
2. патентний повірений;
3. виробник фонограми;
4. автор бази даних.
Вкажіть умови патентоздатності винаходу:
1. новизна, винахідницький рівень, промислова придатність;
2. винахідницький рівень, актуальність, промислова придатність;
3. новизна, промислова придатність;
4. винахідницький рівень, промислова придатність.
Умовами патентоздатноті корисної моделі є:
1. новизна, винахідницький рівень, промислова придатність;
2. винахідницький рівень, актуальність, промислова придатність;
3. новизна, промислова придатність;
4. винахідницький рівень, промислова придатність.
Протягом якого строку діє патент на корисну модель?
1. 25 років;
2. 20 років;
3. 15 років;
4. 10 років.
Експертиза, у ході якої встановлюється належність зазначеного у заявці об’єкта до переліку об’єктів,
які можуть бути визнані винаходами (корисними моделями), і відповідність заявки та її оформлення
встановленим вимогам це:
1. формальна експертиза;
2. кваліфікаційна експертиза;
3. винахідницька експертиза;
4. документознавча експертиза.
Протягом якого строку діє деклараційний патент на винахід?
1. 25 років;
2. 20 років;
3. 15 років;
4. 6 років.
Строк чинності виключних майнових прав на винахід спливає:
1. через 20 років від дати фактичного виготовлення винаходу;

2. через 20 років від дати державної реєстрації права на винахід;
3. через 20 років від дати одержання патенту;
4. через 20 років від дати подання заявки.
Формула винаходу – це:
1. словесне та описове відображення технічної сутності винаходу;
2. опис суттєвих технічних ознак винаходу;
3. сукупність розрахунків необхідних для виготовлення винаходу;
4. детальний аналіз способів виготовлення винаходу.
Винахід є службовим, якщо його створено працівником:
1. у зв’язку з виконанням службових обов’язків;
2. на підставі договору про передачу майнових прав інтелектуальної власності на винахід;
3. на підставах визначених у відповіді 1 та 4;
4. з використанням досвіду, виробничих знань, секретів виробництва та обладнання
роботодавця.
Обсяг правової охорони промислового зразка визначається:
1. даними викладеними у заяві про видачу патенту;
2. описом промислового зразка;
3. формулою промислового зразка;
4. законом.
Вкажіть правильно об’єкти винаходу:
1. винахід та твір технологічного характеру;
2. сорти рослин і породи тварин;
3. механізм та процес перетворення речовини;
4. комп’ютерна програма та промисловий зразок.
Які із зазначених об’єктів є об’єктами корисної моделі?
1. пристрій, база даних;
2. форма продукту;
3. продукт, нове застосування продукту чи процесу;
4. топографії інтегральних мікросхем.
Умовою патентоздатноті (патентоспроможності) промислового зразка є:
1. винахідницький рівень;
2. промислова придатність;
3. естетичний вигляд;
4. новизна.
Протягом якого строку діє патент на промисловий зразок?
1. 25 років;
2. 20 років;
3. 15 років;
4. 10 років.
Які документи входять до складу заявки на корисну модель?
1. заява про видачу патенту, опис, формула, реферат;
2. заява про видачу патенту, опис, реферат;
3. заява про видачу патенту, опис, формула, реферат, резюме;
4. заява про видачу патенту, опис, реферат, резюме.
Експертиза, що встановлює відповідність винаходу умовам патентоздатності (новизні,
винахідницькому рівню, промисловій придатності) це:
1. формальна експертиза;
2. кваліфікаційна експертиза;
3. винахідницька експертиза;
4. патентознавча експертиза.
Які документи входять до складу заявки на промисловий зразок?
1. заява про видачу патенту, опис, формула, реферат;
2. заява про видачу патенту, опис, комплект зображень, реферат;
3. заява про видачу патенту, опис, формула, реферат, комплект зображень;
4. заява про видачу патенту, опис, комплект зображень.
Майнові права інтелектуальної власності на винахід є чинними:
1. з моменту створення винаходу;
2. з дати державної реєстрації;
3. з дати наступної за датою державної реєстрації;
4. жодна з відповідей не є правильною.

Відомості про заявку на патент публікуються по закінченні:
1. 3-х місяців від дати подання заявки;
2. 6-ти місяців від заявлення пріоритету;
3. 18-ти місяців від дати подання заявки;
4. 1-го місяця після експертизи заявки.
Виправлення та уточнення до заявки про видачу патенту вносяться:
1. протягом 3-х місяців від дати подання заявки;
2. впродовж 6-ти місяців від заявлення пріоритету;
3. до дати прийняття рішення про видачу патенту;
4. у будь-який час.
Право на комерційне найменування є чинним з моменту:
1. його державної реєстрації;
2. офіційного затвердження наказом підприємства;
3. першого використання цього найменування;
4. публікації відомостей про його державну реєстрацію.
Позначеннями, які складають торговельну марку можуть бути:
1. лише слова і літери;
2. лише літери і зображувальні елементи;
3. цифри, зображувальні елементи і комбінації кольорів;
4. усі перераховані нижче позначення.
Набуття права на торговельну марку засвідчується:
1. патентом;
2. свідоцтвом;
3. сертифікатом;
4. державним актом про право інтелектуальної власності.
Майнові права на торговельну марку є чинними протягом:
1. 5 років;
2. 10 років;
3. 15 років;
4. 20 років.
Право на використання торговельної марки є:
1. майновим правом;
2. особистим немайновим правом;
3. об’єктивним правом;
4. переважним правом.
Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку може бути
продовжений:
1. щоразу на десять років;
2. спочатку на п’ять, а потім на десять років;
3. лише на десять років;
4. лише на п’ять років.
Право інтелектуальної власності на географічне зазначення виникає:
1. з моменту його першого застосування;
2. з дати його державної реєстрації;
3. з дати подання заявки на реєстрацію географічного зазначення;
4. з дати наступної за датою подання заявки на його реєстрацію.
Право інтелектуальної власності на географічне зазначення охороняється:
1. протягом 10 років;
2. протягом 20 років;
3. безстроково;
4. безстроково за умови збереження характеристик товару (послуги), позначених цим
зазначенням.
Згідно із Господарським кодексом України комерційне найменування може мати:
1. лише юридична особа;
2. лише юридична особа, як суб’єкт господарювання;
3. суб’єкт господарювання – юридична особа та громадянин-підприємець;
4. будь-яка юридична особа та громадянин-підприємець.
Іноземні права та особи без громадянства, які мають постійне місце проживання або
місцезнаходження поза межами України реалізують своє право подати заявку на торговельну марку:
1. особисто;

2. особисто або через адвоката;
3. через адвоката;
4. через патентного повіреного.
Правова охорона надається комерційному найменуванню, якщо воно:
1. дає можливість вирізнити одну особу з-поміж інших та не вводить в оману споживачів щодо
справжньої діяльності особи;
2. зареєстроване державним реєстратором;
3. не є частиною торгової марки;
4. не вводить в оману споживачів щодо справжньої діяльності особи.
Суб’єктами права на торговельну марку є:
1. лише юридичні особи;
2. лише фізичні особи;
3. як фізичні, так й юридичні особи;
4. як фізичній, так і юридичні особі за умови позитивного рішення компетентного державного
органу.
Обсяг правової охорони торговельної марки визначається:
1. наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг;
2. характеристикою її ознак, зазначеною у патенті;
3. зображенням торгової марки та характеристикою товарів і послуг вказаних у сертифікаті;
4. ознаками торговельної марки визначеними у державному акті.
Не вимагає засвідчення охоронним документом набуття права інтелектуальної власності на
торговельну марку, яка:
1. визнана законом як офіційна;
2. має міжнародну реєстрацію;
3. не заборонена законом;
4. визнана в установленому законом порядку добре відомою.
Майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку починають є чинними:
1. з дати державної реєстрації торговельної марки;
2. з дати подання заявки на торговельну марку;
3. з дати наступної за датою подання заявки на торговельну марку;
4. з дати видачі свідоцтва на торговельну марку.
Чинність майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку припиняється достроково:
1. у зв’язку із закінченням строку дії свідоцтва на торгову марку;
2. у зв’язку з перетворенням торговельної марки у загальновживане позначення певного виду
товарів чи послуг;
3. у зв’язку з переходом у спадок;
4. в результаті їхнього відчуження.
Чинність достроково припинених майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку
може бути відновлено у порядку встановленому законом:
1. за рішенням суду;
2. на підставі рішення Державної служби з питань інтелектуальної власності;
3. за заявою особи, якій ці права належали у момент їхнього припинення;
4. у разі видання припису прокурора.
Обсяг правової охорони географічного зазначення визначається:
1. характеристиками товару (послуги);
2. межами географічного місця його походження;
3. описом географічного зазначення;
4. його характерними ознаками визначеними у свідоцтві.
Право інтелектуальної власності на географічне зазначення є чинним:
1. з моменту його першого застосування;
2. з дати його державної реєстрації;
3. з дати подання заявки на реєстрацію географічного зазначення;
4. з дати, наступної за датою його державної реєстрації.
Які права не виникають у суб’єктів права інтелектуальної власності на комерційні позначення?
1. Особисті немайнові права інтелектуальної власності;
2. Майнові права інтелектуальної власності;
3. Виключні права інтелектуальної власності;
4. Невиключні права інтелектуальної власності.
Строк чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин
спливає через ____ років, а щодо дерев та винограду – через ______ років, що відліковуються з 1

січня року, наступного за роком державної реєстрації цих прав.:
1. 20, 25;
2. 30, 35;
3. 15, 20;
4. 25, 30.
Право інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин становлять:
1. особисті немайнові права інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин,
засвідчені державною реєстрацією;
2. майнові права інтелектуальної власності на сорт рослин, засвідчені авторським свідоцтвом;
3. майнові права інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин, засвідчені
дипломом;
4. майнове право інтелектуальної власності на поширення сорту рослин, породи тварин,
засвідчене витягом з державного реєстру.
Строк чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на компонування інтегральної
мікросхеми спливає через ______ років, що відліковуються від дати подання заявки на компонування
інтегральної мікросхеми:
1. п’ять;
2. десять;
3. п’ятнадцять;
4. двадцять.
Набуття права інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми засвідчується:
1. свідоцтвом;
2. авторським свідоцтвом;
3. патентом;
4. дипломом.
Протягом якого строку повинно бути прийняте рішення щодо раціоналізаторської?
1. протягом місяця з дати реєстрації заяви;
2. протягом місяця з дати написання заяви;
3. протягом місяця з дня попереднього розгляду заяви;
4. протягом місяця з дня надходження заяви.
Які відомості повинен містити опис раціоналізаторської пропозиції?
1. недоліки технології виробництва та відомості про прибуток;
2. відомості про авторів;
3. дані, що підтверджують локальну новизну;
4. креслення.
Обсяг правової охорони раціоналізаторської пропозиції визначається:
1. Законом України «Про раціоналізаторську пропозицію»;
2. Цивільним кодексом України;
3. описом раціоналізаторської пропозиції;
4. колективним договором юридичної особи.
Які з вказаних нормативно-правових актів регламентують питання комерційної таємниці?
1. Закон України «Про комерційну таємницю»;
2. Трудовий кодекс України;
3. Постанова Кабінету Міністрів України «Про комерцію»;
4. Постанова Кабінету Міністрів України «Про перелік відомостей, що не становлять
комерційної таємниці».
Патент на сорт рослини видається в ____ строк від дати державної реєстрації прав.
1. тижневий;
2. дводенний;
3. місячний;
4. двомісячний.
Іноземні права та особи без громадянства, які мають постійне місце проживання або
місцезнаходження поза межами України реалізують своє право подати заявку на торговельну марку:
1. особисто;
2. особисто або через адвоката;
3. через адвоката;
4. через патентного повіреного.
Майнові права інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин, засвідчені патентом, є
чинними з дати:
1. їхньої державної реєстрації;

2. наступної за датою їхньої державної реєстрації;
3. видачі свідоцтва;
4. видачі патенту.
У разі припинення чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на компонування
ІМС воно:
1. переходить у суспільне надбання;
2. може бути повторно зареєстроване;
3. може бути визнане корисною моделлю;
4. може вільно та безоплатно використовуватися будь-якою особою.
Майнові права інтелектуальної власності на компонування ІМС є чинними з дати:
1. їхньої державної реєстрації;
2. видачі свідоцтва на ІМС;
3. наступної за датою їхньої державної реєстрації;
4. видачі патенту на ІМС.
Компонування інтегральної мікросхеми вважається придатним для набуття права інтелектуальної
власності на нього, якщо воно є:
1. новим;
2. корисним;
3. оригінальним;
4. інтегративним.
Хто з вказаних осіб має право визнати пропозицію раціоналізаторською?
1. благодійний фонд «Індиго»;
2. просте товариство «Іваненко та Петренко»;
3. громадянин Сивий Іван Іванович;
4. підприємець Петро Корчук.
Який закон регламентує питання раціоналізаторської пропозиції?
1. Закон України «Про раціоналізаторську пропозицію»;
2. Закон України «Про раціоналізацію та інновацію»;
3. Цивільний кодекс України;
4. Трудовий кодекс України.
Пропозицію не вважають новою, якщо до подання заявки таке ж рішення:
1. передбачене наказами і розпорядженнями адміністрації підприємства;
2. опубліковане в інформаційних виданнях України;
3. розроблено технічними службами підприємства-конкурента;
4. раніше обговорювалось працівниками підприємства.
Які з вказаних законів регламентують питання комерційної таємниці?
1. Закон України «Про таємну інформацію»;
2. Цивільний кодекс України;
3. Закон України «Про комерційну таємницю»;
4. Комерційний кодекс України.
Хто з вказаних суб’єктів має право визнати інформацію комерційною таємницею?
1. приватний підприємець Неїжмак Іван Іванович;
2. державний департамент з питань інтелектуальної власності;
3. Міністерство економічного розвитку та торгівлі України;
4. Міністерство освіти і науки України.
Які з вказаних відомостей не становлять комерційної таємниці?
1. інформація про виробничу діяльність підприємства;
2. інформація про викиди в атмосферу забруднюючих речовин;
3. дані про укладені договори купівлі-продажу;
4. дані про попередні переговори з клієнтом.
Майнові права інтелектуальної власності на сорт рослин, породу тварин належать:
1. автору;
2. власнику свідоцтва;
3. володільцю авторського свідоцтва;
4. володільцю патенту.
Чинність майнових прав інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми може
бути припинено достроково за ініціативою:
1. автора компонування ІМС;
2. особи, якій вони належать;
3. державної служби інтелектуальної власності;

4. суду.
Майнові права інтелектуальної власності на компонування інтегральної мікросхеми належать:
1. автору компонування ІМС;
2. володільцю свідоцтва на компонування ІМС;
3. володільцю диплому на компонування ІМС;
4. особі, яка зареєструвала компонування ІМС.
Яким з вказаних умов повинна відповідати раціоналізаторська пропозиція для одержання правової
охорони?
1. бути новою та корисною;
2. бути новою та раціоналізувати виробництво;
3. бути новою та корисною для юридичної особи, якій вона подана;
4. бути корисною та раціонально обґрунтованою.
Винагорода сплачується автору раціоналізаторської пропозиції відповідно до договору, але не
пізніше:
1. 3-х місяців з дня підписання «Акту про використання об’єкту права інтелектуальної
власності»;
2. 3-х місяців після закінчення використання раціоналізаторської пропозиції;
3. 3-х місяців з дня визнання її раціоналізаторською;
4. 3-х місяців після закінчення кожного року використання раціоналізаторської пропозиції.
Протягом якого строку діє свідоцтво на раціоналізаторську пропозицію?
1. 20 років;
2. 15 років;
3. 2 роки;
4. безстроково.
Які з перерахованих відомостей можуть становити комерційну таємницю?
1. відомості щодо умов праці на підприємстві;
2. відомості щодо одержання заводом державного замовлення на виробництво таємних видів
озброєння;
3. інформація про технологію виробництва продукції;
4. наявна у комерційному банку інформація про стан рахунків клієнта.
Яка інформація не належить до комерційної таємниці?
1. інформація про клієнтів;
2. інформація про укладені підприємством договору поставки;
3. дані щодо технології виробництва продукції;
4. наявна у банку інформація про проведені клієнтом операції.
Селекціонер це:
1. власник патенту на сорт рослин;
2. людина, яка безпосередньо вивела або виявила і поліпшила сорт рослин;
3. суб’єкт господарювання, у якого працює автор сорту рослин;
4. замовник виведеного сорту рослини.
Іноземні права та особи без громадянства, які мають постійне місце проживання або
місцезнаходження поза межами України реалізують своє право подати заявку на торговельну марку:
1. особисто;
2. особисто або через адвоката;
3. через адвоката;
4. через патентного повіреного.

