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Міжнародні перевезення.
Міжнародно-правовий захист інтелектуальної власності.
Правове регулювання сімейних відносин в міжнародному приватному праві.
Міжнародне спадкове право.
Міжнародний комерційний арбітраж.

! 1 Міжнародні перевезення
Відповідно до ЗУ «Про залізничний транспорт» міжнародне залізничне сполучення – це
- перевезення пасажирів, вантажів, багажу, вантажобагажу та пошти між Україною та іноземними
державами;
- перевезення між Україною та іноземними державами з переоформленням транспортного документа в
процесі транспортування;
- перевезення між Україною та іноземними державами без переоформленням транспортного документа
в процесі транспортування;
- перевезення пасажирів, вантажів, багажу, вантажобагажу та пошти між іноземними державами;
- перевезення вантажів і пасажирів у межах двох і більше залізниць України.
На конференції з перегляду Бернської конвенції про залізничні перевезення вантажів 1890 р. та
Бернської конвенції про залізничні перевезення пасажирів і багажу 1923 р. було прийнято:
- Конвенцію про міжнародні залізничні перевезення (КОТІФ) 1980 р.;
- Конвенцію про міжнародні автомобільні перевезення;
- Додаткову угоду стосовно меж відповідальності залізниць за спричинення шкоди життю чи здоров’ю
пасажирів 1980 р.;
- Конвенцію про міжнародні залізничні перевезення (КОТІФ) 1966 р.;
- Європейську Угоду про міжнародні залізничні лінії 1985 р.
Сторони, що приєдналися до Конвенції про міжнародні залізничні перевезення (КОТІФ) 1980 р. як
держави-члени, утворюють:
- Комісію технічних експертів;
- Генеральну асамблею з міжнародних залізничних перевезень;
- Комісію із залізничного сприяння;
- Комісію експертів з перевезення небезпечних вантажів (Комісія експертів РІД);
- Міжурядову організацію з міжнародних залізничних перевезень (ОТІФ).
Відповідно до Єдиних правил до договору про міжнародне залізничне перевезення пасажирів, за
договором перевезення:
- перевізник зобов’язаний перевозити пасажира та вантаж за плату до місця призначення;
-перевізник зобов’язується перевозити пасажира, а також за потреби багаж і транспортні засоби до
місця призначення та видати багаж і транспортні засоби у місці призначенні;
- перевізник зобов’язується перевести вантаж за плату до місця призначення і видати його одержувачу;
- перевізник зобов’язаний перевозити пасажира та багаж за плату до місця призначення;
- перевізник зобов’язаний перевозити транспортні засоби до місця призначення та видати їх у місці
призначенні.
Конвенція про міжнародні залізничні перевезення (КОТІФ) 1980 р. містить:
- лише матеріально-правові норми;
- лише колізійні норми;
- переважно матеріально-правові норми;

- переважно колізійні норми;
- в однаковій мірі матеріально-правові та колізійні норми.
Позовна давність для вимог, що випливають з перевезення, на яке поширюється Женевська конвенція
про договір міжнародного автомобільного перевезення вантажів 1956 р., встановлюється у:
- один місяць;
- три роки;
- один рік;
- шість місяців;
- п’ять років.
Правила перевезення пасажирів і багажу автомобільним транспортом у міжнародному сполученні
держав-учасниць Співдружності Незалежних держав є Додатком до:
- Конвенції про міжнародні автомобільні перевезення пасажирів і багажу 1997 року;
- Женевської конвенції про договір міжнародного автомобільного перевезення вантажів 1956 р.;
- Конвенції про міжнародні перевезення (КОТІФ) 1980 р.
- Конвенції ООН про міжнародні змішані перевезення вантажів 1980 року;
- Конвенції про міжнародні автомобільні перевезення пасажирів і багажу 1980 року.
Відповідно до Конвенції ООН про міжнародні змішані перевезення вантажів 1980 року міжнародне
змішане перевезення – це:
- перевезення вантажів одним видом транспорту на підставі договору змішаного перевезення з однієї
країни, де вантаж поступає до оператора змішаного перевезення, до обумовленого місця доставки в
другій країні;
- перевезення вантажів двома різними видами транспорту на підставі договору змішаного перевезення з
однієї країни, де вантаж поступає до оператора змішаного перевезення, до обумовленого місця доставки
в другій країні;
- перевезення вантажів двома різними видами транспорту на підставі договору змішаного перевезення в
межах однієї країни;
- перевезення вантажу, яке здійснюється кількома видами транспорту за єдиним транспортним
документом;
- перевезення вантажу, яке здійснюється кількома видами транспорту за двома різними транспортними
документами.
Договір змішаного перевезення вантажів врегульований:
- Бернською конвенцією про міжнародні змішані перевезення вантажів 1980 року;
- Женевською конвенцією про договір міжнародного перевезення вантажів 1956 року;
- Конвенцією ООН про міжнародні змішані перевезення вантажів 1980 року;
- Женевською конвенцією про договір міжнародного перевезення вантажів 1980 року;
- Конвенцією ООН про міжнародні змішані перевезення вантажів 2000 року;
Відповідно до Єдиних правил до договору про міжнародне залізничне перевезення пасажирів (додаток
А до Конвенції про міжнародні залізничні перевезення 1980 року), договірні зобов’язання з перевезення
транспортних засобів повинні бути вказані в:
- багажній квитанції;
- транспортній накладній, яка видається пасажирові;
- проїзному документі;
- транспортній накладній, яка видається перевізнику;
- відсутня правильна відповідь.
В якому році була прийнята Афінська конвенція про перевезення морем пасажирів та їх багажу?
- 1978 р.

- 1977 р.
- 1974 р.
- 1972 р.
- 1970 р.
Дата набрання чинності для України Афінської конвенції про перевезення морем пасажирів та їх багажу
1974 р.
- 09 лютого 1995 року
- 14 липня 1998 р.
- 18 серпня 1997 р.
- 16 червня 1992 р.
- 11 липня 1990 р.
Згідно з Афінською конвенцією про перевезення морем пасажирів та їх багажу 1974 р. особа, якою або
від імені якої укладено договір перевезення, незалежно від того, чи здійснюється фактично перевезення
ним самим чи замінюючим перевізником – це
- власник багажу
- замінюючий перевізник
- перевізник
- пасажир
- власник судна
Згідно з Афінською конвенцією про перевезення морем пасажирів та їх багажу 1974 р. особа, іншу ніж
перевізник, яка, будучи власником, фрахтувальником чи оператором судна, фактично здійснює все
перевезення чи його частину – це
- власник багажу
- замінюючий перевізник
- перевізник
- пасажир
- власник судна
Згідно з Афінською конвенцією про перевезення морем пасажирів та їх багажу 1974 р. укладений
перевізником або від його імені договір про перевезення пасажира або, у відповідному випадку,
пасажира та його багажу – це
- договір найму
- договір фрахту
- договір перевезення
- договір перевезення пасажирів
- договір перевезення багажу
Згідно з Конвенцією Організації Об'єднаних Націй щодо морського перевезення вантажів 1978 року
поняття «вантаж» включає
- живих тварин
- тільки великих ссавців
- тільки свійських тварин
- тільки диких тварин
- тільки домашніх тварин
Згідно з Конвенцією Організації Об'єднаних Націй щодо морського перевезення вантажів 1978
перевізник має право перевозити вантаж на палубі тільки в тому випадку, якщо
- цього вимагають пасажири судна
- цього вимагає екіпаж судна

- таке перевезення відповідає угоді з вантажовідправником
- таке перевезення є безпечним
- таке перевезення є економічно вигідним
Згідно з Конвенцією Організації Об'єднаних Націй щодо морського перевезення вантажів 1978
перевізник має право перевозити вантаж на палубі тільки в тому випадку, якщо
- цього вимагають пасажири судна
- цього вимагає екіпаж судна
- таке перевезення є безпечним
- таке перевезення відповідає звичаям цієї галузі торгівлі
- таке перевезення є економічно вигідним
Згідно з Конвенцією Організації Об'єднаних Націй щодо морського перевезення вантажів 1978
перевізник має право перевозити вантаж на палубі тільки в тому випадку, якщо
- цього вимагають пасажири судна
- цього вимагає екіпаж судна
- таке перевезення вимагається за законодавчими нормами або правилами
- таке перевезення є безпечним
- таке перевезення є економічно вигідним
Міжнародна конвенція про уніфікацію деяких правил про коносамент була прийнята
- 3 грудня 1927 року
- 25 серпня 1924 року
- 6 січня 1925 року
- 2 лютого 1922 року
- 9 лютого 1923 року
Згідно з Кодексом торговельного мореплавства України доказом укладення договору морського
перевезення пасажира і сплати вартості проїзду є виданий перевізником
- коносамент
- накладна
- квиток
- квитанція
- багажна квитанція
Згідно з Кодексом торговельного мореплавства України здача перевізнику багажу засвідчується
- багажною квитанцією
- коносаментом
- накладною
- квитанція
- квитком
Конвенція про уніфікацію деяких правил міжнародних повітряних перевезень була прийнята
- 27 травня 1926 року
- 12 жовтня 1929 року
- 23 березня 1930 року
- 22 квітня 1928 року
- 28 березня 1925 року
Конвенція про уніфікацію деяких правил міжнародних повітряних перевезень набрала чинності для
України:

- 27 травня 2006 року
- 23 березня 2000 року
- 22 квітня 2008 року
- 06 травня 2009 року
- 28 березня 2005 року
Конвенція про уніфікацію деяких правил міжнародних повітряних перевезень 1929 року застосовується
до будь-якого міжнародного перевезення пасажирів, багажу або вантажу, яке здійснюється … за
винагороду
- військовим літаком
- повітряним судном
- автомобілем
- річковим судном
- повітряним транспортом
Згідно з Конвенцією про уніфікацію деяких правил міжнародних повітряних перевезень 1929 року для
перевезення вантажу оформлюється
- квитанція
- коносамент
- авіавантажна накладна
- доручення на перевезення вантажу
- накладна
Авіавантажна накладна оформлюється вантажовідправником у … оригінальних примірниках.
- 4-х
- 3-х
- 5-ти
- 2-х
- 6-ти
Вкажіть дату набрання чинності для України до Конвенції про міжнародну цивільну авіацію 1944 р.
- 14 березня 1996 року
- 11 квітня 1995 року
- 17 травня 1991 року
- 12 квітня 1993 року
- 9 вересня 1992 року
Яка структура Конвенції про міжнародну цивільну авіацію 1944 р.?
- Преамбула і три частини
- Преамбула і чотири частини
- Преамбула і дві частини
- Преамбула і п’ять частин
- чотири частини
Згідно з Конвенцією про міжнародну цивільну авіацію 1944 р. повітряні судна мають національність тієї
держави,
- в якій вони зареєстровані
- над якою здійснюють польоти
- в якій проживає пілот повітряного судна
- громадянином якої є власник судна
- можуть не мати ніякої національності

Згідно з Цивільним Кодексом України договір перевезення вантажу укладається у
- усній формі
- письмовій формі
- будь-якій формі
- письмовій формі з нотаріальним посвідченням
- письмовій формі з нотаріальним посвідченням та державною реєстрацією
Згідно з Повітряним Кодексом України будь-яка юридична чи фізична особа, яка виконує повітряні
перевезення, має права експлуатанта авіаційної техніки – це
- пілот
- командир екіпажу повітряного судна
- повітряний перевізник
- перевізник
- відправник багажу
Які частини містить Конвенція про міжнародну цивільну авіацію 1944р.?
- Завершальний розділ
- Організація польотів
- Організація повітряних сполучень між державами
- Прикінцеві положення
- Аеропорти
Які частини містить Конвенція про міжнародну цивільну авіацію 1944 р.?
- Завершальний розділ
- Організація польотів
- Організація повітряних сполучень між державами
- Аеропорти
- Міжнародний повітряний простір
Які частини містить Конвенція про міжнародну цивільну авіацію 1944 р.?
- Завершальний розділ
- Аеронавігація
- Організація польотів
- Організація повітряних сполучень між державами
- Аеропорти
Відповідно до КОТІФ для держави, що не є членом Міжнародного валютного фонду розрахункова
одиниця прирівнюється до вартості ______:
- трьох євро
- двох франків
- трьох золотих франків
- трьох американських долари
- трьох франків
Відповідно до КОТІФ золотий франк містить ________з його чистим вмістом 0,900:
- 1/10 грама золота
- 10/3 грама золота
- 1/31 грама золота
- 10/31 грама золота
-1/3 грама золота

Відповідно до КОТІФ єдині правила до договору про міжнародне залізничне перевезення пасажирів
застосовуються до будь-якого договору залізничного перевезення пасажирів за плату або безоплатно,
якщо місце відправки і призначення розміщені в _________:
-двох різних державах-членах
- одній державі
- двох державах
- жодній державі
- будь-якій державі
Відповідно до КОТІФ застосування Єдиних правил до договору про міжнародне залізничне перевезення
пасажирів _________, що укладають договір
- залежить від місця проживання і національності
- залежить від місця народження
- не залежить від громадянства
- не залежить від місця проживання або місця роботи і національності сторін
-не залежить від місця проживання або роботодавця і сторін
Яке із перелічених визначень розкриває зміст договору перевезення пасажира і багажу за КОТІФ:
-Згідно з договором перевезення перевізник бажає поставити транспортні засоби до місця призначення
-Згідно з договором перевезення дарувальник зобов'язується перевозити пасажира до місця призначення
та видати багаж і транспортні засоби у місці призначення
-Згідно з договором перевезення перевізник зобов'язується перевозити пасажира, а також за потреби
багаж і транспортні засоби до місця призначення та видати багаж і транспортні засоби у місці
призначення
-Згідно з договором перевезення перевізник не зобов'язується перевозити пасажира, а також за потреби
багаж і транспортні засоби до місця призначення
-Згідно з договором перевезення за потреби видається багаж і транспортні засоби у місці призначення
Відповідно до КОТІФ при отриманні проїзного документа пасажир повинен ________:
- перевірити, чи складено його відповідно до його відомостей
- не перевірити, чи складено його відповідно до його відомостей
- перевірити, чи складено його відповідно до загальних відомостей
- перевірити, чи складено його відповідно до законодавства
- перевірити, чи не складено його відповідно до КОТІФ
Відповідно до КОТІФ проїзний документ може бути передано іншій особі лише у випадку, коли він
___________ , та якщо поїздка ще не розпочалася.
- не є іменним
- є проїзним
- є іменним
- є винятковим
- не є проїзним
Відповідно до КОТІФ проїзний документ може бути передано іншій особі лише у випадку, коли він не є
іменним, та якщо __________________.
- поїздка ще не розпочалася
- на це надав усну згоду перевізник
- на це надав письмову згоду перевізник
- проти цього не заперечує страховик
- передання відбувається не пізніше, ніж за 20 днів до початку поїздки

Відповідно до КОТІФ за винятком протилежної угоди між пасажиром і перевізником, вартість
перевезення сплачується _____________:
- вчасно
- завчасно
- невчасно
- поступово
- наперед
Відповідно до КОТІФ загальні умови перевезення можуть передбачати, що в перевезенні відмовлено
або може бути відмовлено під час слідування пасажирам, які:
- не турбують інших пасажирів, такі особи мають право на відшкодування плати за проїзд та плати за
перевезення багажу
- турбують інших пасажирів, такі особи мають право на відшкодування плати за проїзд та плати за
перевезення багажу
- неприпустимо турбують інших пасажирів, такі особи не мають права на відшкодування плати за
проїзд та плати за перевезення багажу
- доброзичливо ставляться до інших пасажирів
- не слухають інших пасажирів, такі особи не мають права на відшкодування плати за проїзд та плати за
перевезення багажу
Відповідно до КОТІФ загальні умови перевезення можуть передбачати, що в перевезенні відмовлено
або може бути відмовлено під час слідування пасажирам, які:
- не становлять небезпеки для мешканців держав
- становлять загрозу для оточуючих
- становлять небезпеку для порядку і нормального функціонування держави
- не становлять небезпеку для порядку і нормального функціонування або для безпеки пасажирів
- становлять небезпеку для порядку і нормального функціонування або для безпеки пасажирів
Перевезення небезпечних вантажів як ручної поклажі, багажу, а також в/або на автомобілях, які згідно
із цим розділом перевозяться залізницею, повинне відповідати :
- регламенту про міжнародне сповіщення
- регламенту про міжнародне перевезення небезпечних вантажів (РІД)
- регламенту про перевезення пасажирів
- регламенту про міжнародну поставку
- регламенту про міжнародне перевезення безпечних вантажів (РІД).
Відповідно до КОТІФ у випадку серйозного припущення про невиконання умов перевезення,
перевізник _________ перевірити, чи відповідають предмети (ручна поклажа, багаж, автомашини,
зокрема завантаження їх) і тварини умовам перевезення, якщо це не забороняється законами і
настановами держави, в якій повинна відбутися перевірка.
- зобов’язаний
- не має права
- не зобов’язаний
- повинен
- має право
Відповідно до КОТІФ пасажир повинен бути запрошений бути присутнім при перевірці предметів
(ручна поклажа, багаж, автомашини тощо) Якщо він не з'являється, або немає можливості зв'язатися з
ним, то перевізник повинен запросити:
- двох незалежних свідків
- двох експертів
- трьох незалежних свідків

- спеціалістів
- перекладачів
Відповідно до КОТІФ договірні зобов'язання, що стосуються перевезення багажу, повинні бути
відмічені _________, що вручається пасажирові:
- в багажній квитанції
- в авіа накладній
- в квитку
- в коносаменті
- в накладній
Відповідно до КОТІФ багажна квитанція підтверджує :
- склад багажу
- цінність багажу
- місткість багажу
- реєстрацію багажу і умови його перевезення
- розміри багажу
Відповідно до КОТІФ при отриманні багажної квитанції пасажир повинен перевірити, чи складено її
згідно з:
- його відомостями
- законодавством
- принципами моралі
- даними провідника
- відомостями
Відповідно до КОТІФ на добре видимій частині кожного багажного місця пасажир повинен чітким
написом, що не стирається, і який неможливо сплутати, зазначити:
- дату
- вартість
- своє прізвище і адресу
- місце приписки
- анкетні дані
Відповідно до КОТІФ на добре видимій частині кожного багажного місця пасажир повинен чітким
написом, що не стирається, і який неможливо сплутати, зазначити:
- місце проживання
- цінність
- вартість
- місце відправлення
- місце призначення
Відповідно до КОТІФ багаж видається при пред'явленні:
- квитка та при оплаті (при необхідності) витрат, пов'язаних з перевезенням багажу
- авіа накладної та при оплаті (при необхідності) витрат, пов'язаних з перевезенням
- коносамента та при оплаті (при необхідності) витрат, пов'язаних з перевезенням
- багажного квитка та при неоплаті (при необхідності) витрат, пов'язаних з перевезенням багажу
- багажної квитанції та при оплаті (при необхідності) витрат, пов'язаних з перевезенням багажу
Відповідно до КОТІФ перевізник ____________ перевіряти, чи правомочний власник багажної квитанції
отримати багаж:

- зобов’язаний
- не має права
- має право, але не зобов'язаний
- може
- не може
Відповідно до КОТІФ до видачі багажу власнику багажної квитанції прирівнюється:
- передача на зберігання, якщо ця передача не здійснюється згідно з настановами, чинними в місці
призначення
- передача тварин третій особі на зберігання, якщо ця передача здійснюється згідно з настановами,
чинними в місці призначення
- зберігання в місці призначення
- передача коробок третій особі на зберігання
- передача бійцівських собак на виховання, якщо ця передача здійснюється згідно з настановами,
чинними в місці призначення
Відповідно до КОТІФ до видачі багажу власнику багажної квитанції прирівнюється:
- передача багажу знайомим
- непередача багажу податковій установі
- передача багажу митним властям іноземної держави в їхніх експедиційних приміщеннях або складах
- передача багажу митним властям або податковій установі в їхніх експедиційних приміщеннях або
складах, якщо вони не знаходяться під охороною перевізника
- передача багажу третій особі
Відповідно до КОТІФ перевізник звільняється від відповідальності, якщо:
- нещасний випадок зумовлений необережністю перевізника
- нещасний випадок зумовлений причинами, що виходить за рамки залізничної експлуатації, і
перевізник, незважаючи на вжиття всіх заходів застереження в подібному випадку, не зміг уникнути
його або відвернути його наслідки
- нещасний випадок зумовлений несприятливими погодними умовами, які перевізник не міг
передбачити
- пасажир не відвернув настання нещасного випадку
- пасажир не відвернув наслідків нещасного випадку
Відповідно до КОТІФ перевізник звільняється від відповідальності, якщо:
- нещасний випадок зумовлений несприятливими погодними умовами, які перевізник не міг
передбачити
- причиною нещасного випадку є порушення трудової дисципліни машиністом локомотива
- нещасний випадок зумовлений необережністю перевізника
- причиною нещасного випадку є поведінка третьої особи, і перевізник, незважаючи на вжиття всіх
заходів застереження в подібному випадку, не зміг уникнути його або відвернути його наслідки
- пасажир не відвернув настання нещасного випадку
Відповідно до КОТІФ перевізник звільняється від відповідальності, якщо:
- нещасний випадок зумовлений несприятливими погодними умовами, які перевізник не міг
передбачити
- причиною нещасного випадку є порушення трудової дисципліни машиністом локомотива
- нещасний випадок зумовлений необережністю перевізника
- нещасний випадок трапився з вини пасажира
- пасажир не відвернув настання нещасного випадку
Відповідно до КОТІФ верхня межа суми збитків, що відшкодовуються пасажиру згідно Єдиних правил

становить ________ розрахункових одиниць у формі одноразової виплати або щорічної виплати, що
відповідає цій сумі, якщо національне законодавство визначає верхню межу меншою, ніж ця сума.
- 175000
- 17500
- 157000
- 17000
- 1570
Яке положення не відповідає вимогам КОТІФ: у випадку повної або часткової втрати багажу перевізник
повинен, щоб виключити подальші відшкодування, сплатити:
- якщо розмір збитків доведено - відшкодування в цьому розмірі, яке, проте, не повинно перевищувати
80 розрахункових одиниць за кожний відсутній кілограм ваги брутто
- якщо розмір збитків доведено - відшкодування в цьому розмірі, яке, проте, не повинно перевищувати
1200 розрахункових одиниць за кожне багажне місце
- якщо розмір збитків доведено - відшкодування в цьому розмірі, яке, проте, не повинно перевищувати
200 розрахункових одиниць за кожне багажне місце
- якщо розмір збитків не доведено - наперед визначене відшкодування в розмірі 20 розрахункових
одиниць за кожний відсутній кілограм ваги брутто
- якщо розмір збитків не доведено - наперед визначене відшкодування в розмірі 300 розрахункових
одиниць за кожне багажне місце
Відповідно до КОТІФ при повній або частковій втраті транспортного засобу відшкодування, що
виплачується правомочній особі за доведену шкоду, розраховується на підставі _______________:
- споживчої вартості транспортного засобу
- оцінки транспортного засобу
- вартості на ринку
- договору
- накладної
Відповідно до КОТІФ відшкодування за повну або часткову втрату транспортного засобу не може
перевищувати _____ розрахункових одиниць:
- 5000
- 800
- 80000
- 3000
- 8000
Відповідно до КОТІФ строк давності на відшкодування збитків стосовно відповідальності перевізника у
випадку загибелі і травмувань пасажирів закінчується: для позову пасажира - після закінчення _____
років, починаючи з першого дня після випадку:
- трьох
- чотирьох
- двох
- одного
- п’ятьох
Відповідно до КОТІФ строк давності на відшкодування збитків стосовно відповідальності перевізника у
випадку загибелі і травмувань пасажирів закінчується: для позову інших правомочних осіб - після
закінчення трьох років, починаючи з першого дня після смерті пасажира, але не більше ________ років з
першого дня після випадку
- трьох
- п'яти
- одного

- двох
- чотирьох
Відповідно до КОТІФ строк давності інших позовів за договором перевезення закінчується після:
- одного року
- двох років
- трьох років
- чотирьох років
- семи років
Відповідно до КОТІФ строк давності у випадку позову з приводу збитків, завданих внаслідок дій або
недогляду, здійсненого або з наміром спричинити такі збитки, або з легковажності, або з розумінням
того, що такі збитки ймовірно будуть завдані складає:
- один рік
- пів року
- два роки
- чотири роки
- немає правильної відповіді
Відповідно до Єдиних правил до договору про міжнародні залізничні перевезення вантажів договір
перевезення повинен бути підтверджений :
- коносаментом складеним згідно з єдиним зразком
- накладною, складеною згідно з єдиним зразком
- договором складеним згідно з єдиним зразком
- квитком, складеним згідно з єдиним зразком
- квитанцією, складеною згідно з єдиним зразком
Відповідно до КОТІФ накладна є доказом _________і умов договору перевезення, а також приймання
вантажу перевізником, доки не доведено протилежне.
- вчинення
- укладення
- неукладення
- існування
- домовленості
Відповідно до КОТІФ накладна є доказом укладення і ________, а також приймання вантажу
перевізником, доки не доведено протилежне.
- умов договору завантаження
- цілей перевезення
- мети договору перевезення
- умов договору перевезення
- умов договору відвантаження
Яка із відповідей неправильна. Відповідно до КОТІФ відправник має право розпоряджатися вантажем і
змінювати договір перевезення шляхом додаткових розпоряджень. Зокрема, він може вимагати від
перевізника:
- зупинити перевезення вантажу
- видати вантаж іншій особі, аніж одержувачу, зазначеному в накладній
- видати вантаж в іншому місці, аніж в тому, що зазначено в накладній
- не видавати вантаж в іншому місці чи іншій особі
- відстрочити видачу вантажу

Яка відповідь є неправильна. Відповідно до КОТІФ перевізник звільняється від відповідальності у тій
мірі, в якій втрата чи пошкодження вантажу виникають через особливий ризик, пов'язаний з однією або
кількома такими обставинами:
- перевезення живих тварин
- завантаження вантажів відправником або вивантаження одержувачем
- природні властивості деяких вантажів, внаслідок яких вони схильні піддаватися повному або
частковому зменшенню або пошкодженню, зокрема в результаті поломки, ржавіння, внутрішнього і
самовільного псування, вивітрювання, утрушування
- відсутність або незадовільний стан упаковки вантажів, що за своїми властивостями при відсутності
або незадовільному стані упаковки піддаються зменшенню і пошкодженню
- завантаження та вивантаження перевізником
Яка відповідь є неправильна. Відповідно до КОТІФ перевізник звільняється від відповідальності у тій
мірі, в якій втрата чи пошкодження вантажу виникають через особливий ризик, пов'язаний з однією або
кількома такими обставинами:
- перевезення здійснюється у відкритих вагонах згідно із Загальними умовами перевезення, або на
підставі угоди між залізницею і відправником, на яку є посилання в накладній; за винятком випадків
пошкодження вантажу з причини атмосферних умов, вантаж, що перевозиться інтермодальними
транспортними одиницями і закритими автомашинами, які перевозяться на вагонах, не розглядається як
такий, що транспортується у відкритих вагонах; якщо при перевезенні вантажу у відкритих вагонах
відправник використовує брезент, то перевізник несе таку саму відповідальність, що і при перевезенні у
відкритих вагонах без використання брезенту, навіть якщо йдеться про вантаж, який згідно із
Загальними умовами перевезень не перевозиться у відкритих вагонах;
- неправильне, неточне або неповне найменування або нумерація вантажних місць;
- перевезення, що згідно із застосовуваними положеннями або зазначеною в накладній домовленістю
між відправником і перевізником повинне здійснюватись в супроводі провідника, якщо втрата або
пошкодження виникли внаслідок небезпеки, якій повинен був запобігти провідник.
- правильне, точне або повне найменування або нумерація вантажних місць
- природні властивості деяких вантажів, внаслідок яких вони схильні піддаватися повному або
частковому зменшенню або пошкодженню, зокрема в результаті поломки, ржавіння, внутрішнього і
самовільного псування, вивітрювання, утрушування
Відповідно до ЗУ «Про залізничний транспорт» міжнародне залізничне сполучення – це:
- перевезення пасажирів, вантажів, багажу, вантажобагажу та пошти між Україною та іноземними
державами;
- перевезення між Україною та іноземними державами з переоформленням транспортного документа в
процесі транспортування;
- перевезення між Україною та іноземними державами без переоформленням транспортного документа
в процесі транспортування;
- перевезення пасажирів, вантажів, багажу, вантажобагажу та пошти між іноземними державами;
- перевезення вантажів і пасажирів у межах двох і більше залізниць України.
На конференції з перегляду Бернської конвенції про залізничні перевезення вантажів 1890 р. та
Бернської конвенції про залізничні перевезення пасажирів і багажу 1923 р. було прийнято:
-Конвенцію про міжнародні залізничні перевезення (КОТІФ) 1980 р.
-Конвенцію про міжнародні автомобільні перевезення
-Додаткову угоду стосовно меж відповідальності залізниць за спричинення шкоди життю чи здоров’ю
пасажирів 1980 р.
-Конвенцію про міжнародні залізничні перевезення (КОТІФ) 1966 р.
-Європейську Угоду про міжнародні залізничні лінії 1985 р.
Сторони, що приєдналися до Конвенції про міжнародні залізничні перевезення (КОТІФ) 1980 р. як
держави-члени, утворюють:

-Комісію технічних експертів
-Генеральну асамблею з міжнародних залізничних перевезень
-Комісію із залізничного сприяння
-Комісію експертів з перевезення небезпечних вантажів (Комісія експертів РІД)
-Міжурядову організацію з міжнародних залізничних перевезень (ОТІФ)
Відповідно до Єдиних правил до договору про міжнародне залізничне перевезення пасажирів, за
договором перевезення:
-перевізник зобов’язаний перевозити пасажира та вантаж за плату до місця призначення;
-перевізник зобов’язується перевозити пасажира, а також за потреби багаж і транспортні засоби до
місця призначення та видати багаж і транспортні засоби у місці призначенні;
-перевізник зобов’язується перевести вантаж за плату до місця призначення і видати його одержувачу;
-перевізник зобов’язаний перевозити пасажира та багаж за плату до місця призначення;
-перевізник зобов’язаний перевозити транспортні засоби до місця призначення та видати їх у місці
призначенні.
Конвенція про міжнародні залізничні перевезення (КОТІФ) 1980 р. містить:
-лише матеріально-правові норми;
-лише колізійні норми;
-переважно матеріально-правові норми;
-переважно колізійні норми;
-в однаковій мірі матеріально-правові та колізійні норми.
Позовна давність для вимог, що випливають з перевезення, на яке поширюється Женевська конвенція
про договір міжнародного автомобільного перевезення вантажів 1956 р., встановлюється у:
- один місяць;
- три роки;
- один рік;
- шість місяців;
- п’ять років.
Правила перевезення пасажирів і багажу автомобільним транспортом у міжнародному сполученні
держав-учасниць Співдружності Незалежних держав є Додатком до:
- Конвенції про міжнародні автомобільні перевезення пасажирів і багажу 1997 року;
- Женевської конвенції про договір міжнародного автомобільного перевезення вантажів 1956 р.;
- Конвенції про міжнародні перевезення (КОТІФ) 1980 р.
- Конвенції ООН про міжнародні змішані перевезення вантажів 1980 року;
- Конвенції про міжнародні автомобільні перевезення пасажирів і багажу 1980 року.
Відповідно до Конвенції ООН про міжнародні змішані перевезення вантажів 1980 року міжнародне
змішане перевезення – це:
-перевезення вантажів одним видом транспорту на підставі договору змішаного перевезення з однієї
країни, де вантаж поступає до оператора змішаного перевезення, до обумовленого місця доставки в
другій країні;
-перевезення вантажів двома різними видами транспорту на підставі договору змішаного перевезення з
однієї країни, де вантаж поступає до оператора змішаного перевезення, до обумовленого місця доставки
в другій країні;
-перевезення вантажів двома різними видами транспорту на підставі договору змішаного перевезення в
межах однієї країни;
-перевезення вантажу, яке здійснюється кількома видами транспорту за єдиним транспортним
документом;
-перевезення вантажу, яке здійснюється кількома видами транспорту за двома різними транспортними
документами.

Договір змішаного перевезення вантажів врегульований:
-Бернською конвенцією про міжнародні змішані перевезення вантажів 1980 року;
-Конвенцією ООН про міжнародні змішані перевезення вантажів 1980 року;
-Женевською конвенцією про договір міжнародного перевезення вантажів 1956 року;
-Женевською конвенцією про договір міжнародного перевезення вантажів 1980 року;
-Конвенцією ООН про міжнародні змішані перевезення вантажів 2000 року;
Відповідно до Єдиних правил до договору про міжнародне залізничне перевезення пасажирів (додаток
А до Конвенції про міжнародні залізничні перевезення 1980 року), договірні зобов’язання з перевезення
транспортних засобів повинні бути вказані в:
-багажній квитанції;
-транспортній накладній, яка видається пасажирові;
-проїзному документі;
-транспортній накладній, яка видається перевізнику;
-відсутня правильна відповідь.
Відповідно до Афінської конвенції про перевезення морем пасажирів та їх багажу 1974 року
відповідальність перевізника за втрату або пошкодження каютного багажу ні в якому разі не має
перевищувати _____________на пасажира щодо перевезення в цілому":
- 11.500 франків
- 12.600 франків
- 15.500 франків
- 13.500 франків
- 12.500 франків
Відповідно до Афінської конвенції про перевезення морем пасажирів та їх багажу 1974 року
відповідальність перевізника за втрату чи пошкодження автомашини, включаючи весь багаж, що
перевозиться в машині чи на ній, ні в якому разі не має перевищувати ______________за автомашину
щодо перевезення в цілому:
- 40.000 франків
- 30.000 франків
- 50.000 франків
- 80.000 франків
- 60.000 франків
Відповідно до Афінської конвенції про перевезення морем пасажирів та їх багажу 1974 року
відповідальність перевізника в разі смерті пасажира або заподіяння йому тілесного ушкодження ні в
якому разі не має перевищувати _________щодо перевезення в цілому:
- 500.000 франків
- 700.000 франків
- 800.000 франків
- 600.000 франків
- 300.000 франків
Відповідно до Афінської конвенції про перевезення морем пасажирів та їх багажу 1974 року перевізник
не відповідає за втрати і пошкодження грошей, цінних паперів, золота, виробів із срібла, коштовних
речей, прикрас, творів мистецтва чи інших цінностей, за винятком випадку, коли такі цінності
_______________________, який погодився їх зберігати в безпеці:
- знаходилися в каюті
- було забрано від перевізника
- знаходилися в сумці пасажира

- було здано на зберігання перевізникові
- не було здано на зберігання перевізникові
Відповідно до Афінської конвенції про перевезення морем пасажирів та їх багажу 1974 року перевізник
відповідає за шкоду, завдану в результаті смерті пасажира або заподіяння йому тілесного ушкодження,
а також в результаті втрати або пошкодження багажу, якщо подія, внаслідок якої було завдано шкоду,
сталася __________________:
- до перевезення і була наслідком вини або недбалості пасажира
- під час перевезення і була наслідком вини або недбалості пасажира
- під час перевезення і була наслідком вини або недбалості перевізника, його службовців або агентів, які
діяли в межах своїх службових обов’язків
- після перевезення і була наслідком вини або недбалості особи
-як нещасний випадок
В якому році була прийнята Афінська конвенція про перевезення морем пасажирів та їх багажу?
-1978 р.
-1977 р.
-1974 р.
-1972 р.
-1970 р.
Дата набрання чинності для України Афінської конвенції про перевезення морем пасажирів та їх багажу
1974 р.
-14 липня 1998 р.
-18 серпня 1997 р.
-09 лютого 1995 року
-16 червня 1992 р.
-11 липня 1990 р.
Згідно з Афінською конвенцією про перевезення морем пасажирів та їх багажу 1974 р. особа, якою або
від імені якої укладено договір перевезення, незалежно від того, чи здійснюється фактично перевезення
ним самим чи замінюючим перевізником – це
-власник багажу
-замінюючий перевізник
-перевізник
-пасажир
-власник судна
Згідно з Афінською конвенцією про перевезення морем пасажирів та їх багажу 1974 р. особа, іншу ніж
перевізник, яка, будучи власником, фрахтувальником чи оператором судна, фактично здійснює все
перевезення чи його частину – це
-власник багажу
-перевізник
-замінюючий перевізник
-пасажир
-власник судна
Згідно з Афінською конвенцією про перевезення морем пасажирів та їх багажу 1974 р. укладений
перевізником або від його імені договір про перевезення пасажира або, у відповідному випадку,
пасажира та його багажу – це
-договір найму
-договір фрахту

-договір перевезення
-договір перевезення пасажирів
-договір перевезення багажу
Згідно з Конвенцією Організації Об'єднаних Націй щодо морського перевезення вантажів 1978 року
поняття «вантаж» включає
-тільки великих ссавців
-тільки свійських тварин
-живих тварин
-тільки диких тварин
-тільки домашніх тварин
Згідно з Конвенцією Організації Об'єднаних Націй щодо морського перевезення вантажів 1978
перевізник має право перевозити вантаж на палубі тільки в тому випадку, якщо
-цього вимагають пасажири судна
-цього вимагає екіпаж судна
-таке перевезення відповідає угоді з вантажовідправником
-таке перевезення є безпечним
-таке перевезення є економічно вигідним
Згідно з Конвенцією Організації Об'єднаних Націй щодо морського перевезення вантажів 1978
перевізник має право перевозити вантаж на палубі тільки в тому випадку, якщо
-цього вимагають пасажири судна
-цього вимагає екіпаж судна
-таке перевезення відповідає звичаям цієї галузі торгівлі
-таке перевезення є безпечним
-таке перевезення є економічно вигідним
Згідно з Конвенцією Організації Об'єднаних Націй щодо морського перевезення вантажів 1978
перевізник має право перевозити вантаж на палубі тільки в тому випадку, якщо
-цього вимагають пасажири судна
-цього вимагає екіпаж судна
-таке перевезення вимагається за законодавчими нормами або правилами
-таке перевезення є безпечним
-таке перевезення є економічно вигідним
Міжнародна конвенція про уніфікацію деяких правил про коносамент була прийнята
-3 грудня 1927 року
-6 січня 1925 року
-25 серпня 1924 року
-2 лютого 1922 року
-9 лютого 1923 року
Згідно з Кодексом торговельного мореплавства України доказом укладення договору морського
перевезення пасажира і сплати вартості проїзду є виданий перевізником
-коносамент
-накладна
-квиток
-квитанція
-багажна квитанція

Згідно з Кодексом торговельного мореплавства України здача перевізнику багажу засвідчується
-коносаментом
-накладною
-багажною квитанцією
-квитанція
-квитком
Конвенція про уніфікацію деяких правил міжнародних повітряних перевезень була прийнята:
-27 травня 1926 року
-12 жовтня 1929 року
-23 березня 1930 року
-22 квітня 1928 року
-28 березня 1925 року
Конвенція про уніфікацію деяких правил міжнародних повітряних перевезень набрала чинності для
України: 06.05.2009
-27 травня 2006 року
-06 травня 2009 року
-23 березня 2000 року
-22 квітня 2008 року
-28 березня 2005 року
Конвенція про уніфікацію деяких правил міжнародних повітряних перевезень 1929 року застосовується
до будь-якого міжнародного перевезення пасажирів, багажу або вантажу, яке здійснюється … за
винагороду
-військовим літаком
-повітряним судном
-автомобілем
-річковим судном
-повітряним транспортом
Згідно з Конвенцією про уніфікацію деяких правил міжнародних повітряних перевезень 1929 року для
перевезення вантажу оформлюється
-квитанція
-авіавантажна накладна
-коносамент
-доручення на перевезення вантажу
-накладна
Авіавантажна накладна оформлюється вантажовідправником у … оригінальних примірниках.
-4-х
-3-х
-5-ти
-2-х
-6-ти
Вкажіть дату набрання чинності для України Конвенції про міжнародну цивільну авіацію 1944 р.
-14 березня 1996 року
-9 вересня 1992 року
-11 квітня 1995 року

-17 травня 1991 року
-12 квітня 1993 року
Яка структура Конвенції про міжнародну цивільну авіацію 1944 р.?
-Преамбула і три частини
-Преамбула і чотири частини
-Преамбула і дві частини
-Преамбула і п’ять частин
-чотири частини
Згідно з Конвенцією про міжнародну цивільну авіацію 1944 р. повітряні судна мають національність тієї
держави,
-над якою здійснюють польоти
-в якій вони зареєстровані
-в якій проживає пілот повітряного судна
-громадянином якої є власник судна
-можуть не мати ніякої національності
Згідно з Цивільним Кодексом України договір перевезення вантажу укладається у
-усній формі
-письмовій формі
-будь-якій формі
-письмовій формі з нотаріальним посвідченням
-письмовій формі з нотаріальним посвідченням та державною реєстрацією
Згідно з Повітряним Кодексом України будь-яка юридична чи фізична особа, яка виконує повітряні
перевезення, має права експлуатанта авіаційної техніки – це
-пілот
-повітряний перевізник
-командир екіпажу повітряного судна
-перевізник
-відправник багажу
Які частини містить Конвенція про міжнародну цивільну авіацію 1944р.?
-Завершальний розділ
-Прикінцеві положення
-Організація польотів
-Організація повітряних сполучень між державами
-Аеропорти
Які частини містить Конвенція про міжнародну цивільну авіацію 1944 р.?
-Завершальний розділ
-Міжнародний повітряний простір
-Організація польотів
-Організація повітряних сполучень між державами
-Аеропорти
Які частини містить Конвенція про міжнародну цивільну авіацію 1944 р.?
-Завершальний розділ
-Аеронавігація
-Організація польотів

-Організація повітряних сполучень між державами
-Аеропорти
Конвенція про міжнародні автомобільні перевезення пасажирів і багажу ратифікована Законом України
від ___________
- 8 ківтня 1999 року
- 8 березня 1999 року
- 8 ківтня 2000 року
- 8 березня 2000 року
- 9 жовтня 1997 року
Хто відповідно до Конвенції про міжнародні автомобільні перевезення пасажирів і багажу визначається
як фізична особа, яка на виконання договору перевезення, укладеного від його імені або ним самим,
перевозиться за сплату або безоплатно перевізником
- вантаж
- пасажир
- багаж
- вантажо-багаж
- ручна поклажа
Хто відповідно до Конвенції про міжнародні автомобільні перевезення пасажирів і багажу визначається
як юридична або фізична особа, яка здійснює міжнародні перевезення пасажирів і багажу та
зареєстрована як суб'єкт підприємницької діяльності згідно із законодавством держави
місцезнаходження
- фактичний перевізник
- постачальник
- перевізник
- експедитор
- передавач
Що відповідно до Конвенції про міжнародні автомобільні перевезення пасажирів і багажу визначається
як автомобіль, призначений для перевезення пасажирів і багажу, з кількістю місць для сидіння більше
ніж сім, з місцем для водія включно
- будь-який транспорт, що має колеса
- автомобіль
- маршрутка
- автобус
- мікроавтобус
Що відповідно до Конвенції про міжнародні автомобільні перевезення пасажирів і багажу визначається
як документ, який посвідчує право пасажира на користування автобусом та засвідчує укладення
договору перевезення між перевізником і пасажиром
- квиток
- багажна квитанція
- паспорт
- накладна
- чек про оплату вартості проїзду
Що відповідно до Конвенції про міжнародні автомобільні перевезення пасажирів і багажу визначається
як речі, вантаж, що упаковані для відправлення транспортом і перевозяться окремо від пассажира
- вантажо-багаж
- ручна поклажа

- багаж
- будь-які речі пасажира
- тварини, що їдуть разом з пасажиром
Що відповідно до Конвенції про міжнародні автомобільні перевезення пасажирів і багажу визначається
як документ, який підтверджує прийняття багажу для перевезення
- квиток
- багажна квитанція
- накладна
- товаро-транспортна накладна
- чек про оплату вартості перевезення багажу
Відповідно до Конвенції про міжнародні автомобільні перевезення пасажирів і багажу перевізник під
час виконання міжнародних перевезень пасажирів і багажу керується законодавством у галузі
дорожнього руху, охорони природи тієї держави
- де зареєстрований перевізник
- на території якої здійснюється перевезення
- де має постійне місце проживання пасажир
- звідки походить більшість пасажирів
- сторони учасника даної Конвенції
Відповідно до Конвенції про міжнародні автомобільні перевезення пасажирів і багажу перевізник
звільняється повністю або частково від відповідальності, якщо пошкодження
- виникло незалежно від вини пасажира
- виникло з вини пасажира
- виникло з вини третіх осіб
- виникло з вини фактичного перевізника
- виникло через форс-мажорні обставини
Відповідно до Конвенції про міжнародні автомобільні перевезення пасажирів і багажу право на подання
позову у зв'язку із завданням ушкодження здоров'ю пасажира зберігається протягом_________
- трьох років
- всього життя пасажира
- десяти років
- двох років
- шести років
Відповідно до Конвенції про міжнародні автомобільні перевезення пасажирів і багажу право на подання
позову у зв'язку з повною або частковою втратою багажу чи його пошкодженням зберігається протягом.
- одного року
- всього життя пасажира
- десяти років
- двох років
- шести років
Яке поняття згідно з Єдиними правилами до договору про міжнародне залізничне перевезення
пасажирів означає умови перевізника у формі загальних умов або законно чинних тарифів у кожній з
держав-членів, які у зв'язку з укладенням договору перевезення стали його невід'ємною частиною
- тарифікація
- правила перевезення
- загальні умови перевезення

- умовності здійснення залізничних перевезень
- статут залізничних перевізників
Перевезення небезпечних вантажів як ручної поклажі, багажу, а також в/або на автомобілях, які
перевозяться залізницею___________
- повинне відповідати регламенту про міжнародне перевезення небезпечних вантажів
- суворо заборонено
- дозволяється
- може бути припинене в будь-який момент
- тягне за собою адміністративну відповідальність пасажира
Відповідно до Єдиних правил до договору про міжнародне залізничне перевезення пасажирів якщо під
час проведення перевірки у зв’язку з підозрою перевізника на невиконання ним умов перевезення
встановлюється, що умови перевезення не були дотримані, тоді перевізник може :
- вимагати від пасажира сплатити пов'язані з перевіркою витрати
- відшкодування упущеної вигоди
- відшкодування моральної шкоди
- відмовитись від виконання договору
- розірвати договір
Відповідно до Єдиних правил до договору про міжнародне залізничне перевезення пасажирів договірні
зобов'язання, що стосуються перевезення багажу, повинні бути відмічені в__________________, що
вручається пасажирові
- квитку
- багажній квитанції
- квитанції
- накладній
- договорі перевезення
Що відповідно до Єдиних правил до договору про міжнародне залізничне перевезення пасажирів
підтверджує реєстрацію багажу і умови його перевезення
- багажна квитанція
- квиток
- квитанція
- накладна
- договір перевезення
Відповідно до Єдиних правил до договору про міжнародне залізничне перевезення пасажирів якщо між
пасажиром і перевізником немає іншої угоди, то вартість перевезення багажу повинна оплачуватись
- завчасно
- під час оплати квитка
- при оформленні
- після посадки пасажира на потяг
- по прибуттю при видачі багажу
Відповідно до Єдиних правил до договору про міжнародне залізничне перевезення пасажирів
перевізник _______________перевіряти, чи правомочний власник багажної квитанції отримати багаж.
- зобов’язаний
- може за участю правоохоронних органів
- має право, але не зобов'язаний
- може зі згоди пасажира
- може, якщо пасажир поводить себе підозріло

Відповідно до Єдиних правил до договору про міжнародне залізничне перевезення пасажирів договірні
зобов'язання з перевезення транспортних засобів повинні бути вказані в_____________, що видається
пасажирові
- проїзному документі
- транспортній накладній
- товаро-транспортній накладній
- коносаменті
- договорі перевезення
Відповідно до Єдиних правил до договору про міжнародне залізничне перевезення пасажирів
транспортна накладна може бути частиною _______________ пасажира
- товаро-транспортної накладної
- договору перевезення
- проїзного документа
- квитанції
- коносаменту
Відповідно до Єдиних правил до договору про міжнародне залізничне перевезення пасажирів строк
давності інших позовів за договором перевезення закінчується після ___________.
- двох років
- одного року
- трьох років
- шести місяців
- чотирьох років
Відповідно до Єдиних правил до договору про міжнародне залізничне перевезення пасажирів строк
давності складає ________у випадку позову з приводу збитків, завданих внаслідок дій або недогляду,
здійсненого або з наміром спричинити такі збитки, або з легковажності, або з розумінням того, що такі
збитки ймовірно будуть завдані
- три роки
- два роки
- чотири роки
- шість місяців
- один рік
Відповідно до Єдиних правил до договору про міжнародне залізничне перевезення вантажів договір
перевезення повинен бути підтверджений________, складеною згідно з єдиним зразком
- накладною
- квитком
- товаро-транспортною накладною
- квитанцією
- коносаментом
Яке з наведених нижче понять визначається у Єдиних правил до договору про міжнародне залізничне
перевезення вантажів як вартість перевезення, додаткові видатки, митні збори і інші витрати, що мають
місце з моменту укладання договору і до моменту видачі вантажу
- ціна договору перевезення вантажів
- витрати, пов'язані з перевезенням вантажів
- видатки, пов’язані з перевезенням вантажів
- поточні витрати перевізника за договором перевезення вантажу
- поточні витрати відправника за договором перевезення вантажу

Відповідно до Єдиних правил до договору про міжнародне залізничне перевезення вантажів, перевізник
в будь-який момент _______перевірити, чи дотримуються умови перевезення і чи відповідає
відправлення відомостям, зазначеним відправником в накладній
- має право
- зобов’язаний
- може
- має право за наявності згоди відправника
- може, якщо це передбачено договором перевезення вантажу
Відповідно до Єдиних правил до договору про міжнародне залізничне перевезення вантажів, можливе
відшкодування за втрату або неправильне використання документів, зазначених в накладній і
прикладених до неї або переданих йому на зберігання не повинно перевищувати ______________
- вартості вантажу, прийнятого до перевезення
- ціни перевезення вантажу
- відшкодування, передбаченого у випадку втрати вантажу
- двократного розміру вартості перевезення вантажу
- відшкодування, передбаченого у разі пошкодження вантажу
Відповідно до Єдиних правил до договору про міжнародне залізничне перевезення вантажів, строк
доставки встановлюється шляхом.
- домовленості між відправником і одержувачем
- домовленості між відправником і перевізником
- використання звичайних строків для перевезення такого роду вантажу
- обчислення середньої швидкості залізничного рухомого складу і відстані, яку він має подолати
- визначення гранично можливого строку доставки
Коли закінчується відповідно до Єдиних правил до договору про міжнародне залізничне перевезення
вантажів, загальний строк давності позовів, які грунтуються на договорі перевезення?
- через три роки
- через два роки
- через один рік
- через шість місяців
- через п’ять років
Відповідно до Афінської конвенції про перевезення морем пасажирів та їх багажу 1974 року
відповідальність перевізника за втрату або пошкодження каютного багажу ні в якому разі не має
перевищувати _____________на пасажира щодо перевезення в цілому":
- 11.500 франків
- 12.600 франків
- 15.500 франків
- 13.500 франків
- 12.500 франків
Відповідно до Афінської конвенції про перевезення морем пасажирів та їх багажу 1974 року
відповідальність перевізника за втрату чи пошкодження автомашини, включаючи весь багаж, що
перевозиться в машині чи на ній, ні в якому разі не має перевищувати ______________за автомашину
щодо перевезення в цілому:
- 40.000 франків
- 30.000 франків
- 50.000 франків
- 80.000 франків
- 60.000 франків

Відповідно до Афінської конвенції про перевезення морем пасажирів та їх багажу 1974 року
відповідальність перевізника в разі смерті пасажира або заподіяння йому тілесного ушкодження ні в
якому разі не має перевищувати _________щодо перевезення в цілому:
- 500.000 франків
- 700.000 франків
- 800.000 франків
- 600.000 франків
- 300.000 франків
Відповідно до Афінської конвенції про перевезення морем пасажирів та їх багажу 1974 року перевізник
не відповідає за втрати і пошкодження грошей, цінних паперів, золота, виробів із срібла, коштовних
речей, прикрас, творів мистецтва чи інших цінностей, за винятком випадку, коли такі цінності
_______________________, який погодився їх зберігати в безпеці:
- знаходилися в каюті
- було забрано від перевізника
- знаходилися в сумці пасажира
- було здано на зберігання перевізникові
- не було здано на зберігання перевізникові
Відповідно до Афінської конвенції про перевезення морем пасажирів та їх багажу 1974 року перевізник
відповідає за шкоду, завдану в результаті смерті пасажира або заподіяння йому тілесного ушкодження,
а також в результаті втрати або пошкодження багажу, якщо подія, внаслідок якої було завдано шкоду,
сталася __________________:
- до перевезення і була наслідком вини або недбалості пасажира
- під час перевезення і була наслідком вини або недбалості пасажира
- під час перевезення і була наслідком вини або недбалості перевізника, його службовців або агентів, які
діяли в межах своїх службових обов’язків
- після перевезення і була наслідком вини або недбалості особи
- як нещасний випадок
Конвенція про міжнародні автомобільні перевезення пасажирів і багажу ратифікована Законом України
від___________
- 8 ківтня 1999 року
- 8 березня 1999 року
- 8 ківтня 2000 року
- 8 березня 2000 року
- 9 жовтня 1997 року
Афінська конвенція про перевезення морем пасажирів та їх багажу 1974 року застосовується до будьякого міжнародного перевезення, якщо:
- судно плаває під прапором Держави, яка є Стороною цієї Конвенції, або зареєстроване в такій Державі
- судно плаває під прапором Держави, яка не є Стороною цієї Конвенції, або не зареєстроване в такій
Державі
- відповідно до договору перевезення місце відправлення або місце призначення знаходяться в Державі,
яка є Стороною цієї Конвенції
- договір перевезення неукладено в Державі, яка є Стороною цієї Конвенції
- договір перевезення укладено на території місця проживання сторони договору
- відповідно до договору перевезення місце відправлення або місце призначення знаходяться в Державі,
яка не є Стороною цієї Конвенції
- відповідно до договору перевезення місце відправлення або місце призначення знаходяться в державі
Відповідно до Афінської конвенції про перевезення морем пасажирів та їх багажу 1974 року

перевізник_______________, завдану в результаті смерті пасажира або заподіяння йому тілесного
ушкодження, а також в результаті втрати або пошкодження багажу, якщо подія, внаслідок якої було
завдано шкоду, сталася __________________:
- відповідає за шкоду
- не відповідає за шкоду
- до перевезення і була наслідком вини або недбалості пасажира
- під час перевезення і була наслідком вини або недбалості пасажира
-під час перевезення і була наслідком вини або недбалості перевізника, його службовців або агентів, які
діяли в межах своїх службових обов’язків
- після перевезення і була наслідком вини або недбалості особи
-як нещасний випадок
Відповідно до Афінської конвенції про перевезення морем пасажирів та їх багажу 1974 року перевізник
____________за втрати і пошкодження грошей, цінних паперів, золота, виробів із срібла, коштовних
речей, прикрас, творів мистецтва чи інших цінностей, за винятком випадку, коли такі
цінності_______________________, який погодився їх зберігати в безпеці:
- не відповідає
-відповідає
-знаходилися в каюті
-було забрано від перевізника
-знаходилися в сумці пасажира
- було здано на зберігання перевізникові
-не було здано на зберігання перевізникові
Відповідно до Афінської конвенції про перевезення морем пасажирів та їх багажу 1974 року перевізник
і пасажир можуть укласти угоду про те, що відповідальність може бути покладено на перевізника тільки
за вирахуванням франшизи, яка не перевищує ________у разі пошкодження автомашини і ________на
пасажира в разі втрати або пошкодження іншого багажу, причому цю суму має бути вирахувано з
розміру втрати або пошкодження.
- 1.650 франків
- 1.850 франків
- 1.750 франків
- 2.750 франків
-300 франків
-250 франків
- 200 франків
Єдині правила до договору про міжнародне залізничне перевезення пасажирів застосовуються:
-до будь-якого договору залізничного перевезення пасажирів за плату або безоплатно, якщо місце
відправки і призначення розміщені в двох різних державах-членах;
-до будь-якого договору залізничного перевезення, якщо місце відправки і призначення розміщені в
двох різних державах-членах;
-до будь-якого договору залізничного перевезення, якщо місце відправки і призначення розміщені в
однакових державах-членах;
-до договорів перевезення, в яких вантажовідправник та вантажоодержувач зареєстровані в різних
державах;
-до договору залізничного перевезення пасажирів залежно від місця проживання або місця роботи і
національності сторін, що укладають договір;
-якщо міжнародне перевезення, що є предметом єдиного договору, включає окрім міжнародного
залізничного перевезення, ще й автомобільні перевезення або перевезення внутрішніми судноплавними
лініями всередині держави-члена;
-на перевезення між станціями сусідніх держав, якщо інфраструктура цих станцій керується одним або
кількома підприємствами , що управляють інфраструктурою , що належить до однієї й тієї самої
держави.

Єдині правила до договору про міжнародні залізничні перевезення вантажів застосовуються:
-до будь-якого договору залізничного перевезення вантажів;
-до договорів залізничного перевезення вантажів між двома країнами, без транзиту через третю;
-якщо міжнародне перевезення, що є предметом єдиного договору, включає, крім залізничного
перевезення через кордон, ще й автомобільні перевезення або перевезення внутрішніми судноплавними
лініями всередині держави-учасниці;
-залежно від місцезнаходження або національної належності сторін, що укладають договір;
-до договорів перевезення, в яких вантажовідправник та вантажоодержувач зареєстровані в різних
державах;
-до будь-якого договору залізничного перевезення вантажів за плату, якщо місце приймання вантажу і
місце, передбачене для видачі, розташовані в двох різних державах-членах;
-на перевезення між станціями сусідніх держав, якщо інфраструктура цих станцій знаходиться в
управлінні одного або кількох підприємств, які управляють інфраструктурою і належать до однієї
держави.
Держави-члени можуть укласти угоди, що передбачають відступи від Єдиних правил до договору про
міжнародне залізничне перевезення пасажирів:
-щодо перевезень, що здійснюються виключно поміж двома станціями, розміщеними по один і інший
бік кордону, якщо між ними і кордоном немає іншої станції;
-щодо перевезень, що здійснюються виключно поміж двома станціями, розміщеними по один і інший
бік кордону, якщо між ними і кордоном є інша станція;
-щодо перевезень, які здійснюються не рідше як раз на тидень;
-щодо перевезень, що здійснюються двома державами-учасницями і проходять транзитом через
державу, що є учасником;
-щодо перевезень, що здійснюються двома державами-учасницями і проходять транзитом через
державу, що не є учасником;
-у випадках, які передбачені документом, що підтверджує укладення договору міжнародного
перевезення пасажира;
-у випадках, які передбачені національним законодавством перевізника.
Женевська конвенція про договір міжнародного автомобільного перевезення вантажів 1956 року
застосовується до:
-будь-якого договору автомобільного перевезення вантажів транспортними засобами за винагороду,
коли зазначені в договорі місце прийняття вантажу для перевезення і місце, передбачене для доставки,
знаходяться в одній країні, з яких принаймні одна є договірною країною, незважаючи на місце
проживання і громадянство сторін;
-будь-якого договору автомобільного перевезення вантажів транспортними засобами, коли зазначені в
договорі місце прийняття вантажу для перевезення і місце, передбачене для доставки, знаходяться у
різних країнах;
-якщо транспортний засіб, що містить вантаж, частину шляху здійснює іншими видами транспорту та
вантаж вивантажується з транспортного засобу;
-будь-якого договору автомобільного перевезення вантажів транспортними засобами за винагороду,
коли зазначені в договорі місце прийняття вантажу для перевезення і місце, передбачене для доставки,
знаходяться у двох різних країнах, з яких принаймні одна є договірною країною, незважаючи на місце
проживання і громадянство сторін;
-якщо транспортний засіб, що містить вантаж, частину шляху здійснює по морі, залізниці, внутрішнім
водним шляхом або повітряним транспортом, вантаж з транспортного засобу не вивантажується;
-до перевезень обстановки і меблів при переїздах;
-до перевезень, які здійснюються відповідно до будь-якої міжнародної конвенції.
Правила перевезень пасажирів і багажу автомобільним транспортом у міжнародному сполученні
держав - учасниць Співдружності Незалежних держав (Додаток до Конвенції про міжнародні
автомобільні перевезення пасажирів і багажу 1997 року) передбачають наступні колізійні норми:
-порядок зберігання багажу регулюється чинним законодавство держави, в якій здійснюється

зберігання;
-у разі повернення квитка автовокзалу не пізніше ніж за дві години до відправлення автобуса
міжнародного сполучення пасажиру повертається вартість квитка за вирахуванням передбаченого збору
за попередній продаж квитка;
-порядок зберігання багажу регулюється чинним законодавство держави, в якій має постійне місце
проживання чи реєстрації пасажир;
-видача, продовження та анулювання ліцензій на виконання міжнародних перевезень пасажирів
автомобільним транспортом здійснюється відповідно до законодавства у державі місці відправлення
автобусів;
-сума оголошеної вартості багажу повинна бути визначена пасажиром у національній валюті державивідправника та зазначена у багажній квитанції;
-водій і пасажири автобуса міжнародного сполучення повинні мати належним чином оформлені
документи на право перетину кордону;
-видача, продовження та анулювання ліцензій на виконання міжнародних перевезень пасажирів
автомобільним транспортом здійснюється відповідно до законодавства у державі реєстрації автобусів.
Положення Конвенції ООН про міжнародні змішані перевезення вантажів 1980 року застосовуються до
всіх договорів змішаного перевезення із одного місця в інше, які знаходяться в двох державах, якщо:
-вказане в договорі змішаного перевезення місце, в якому вантаж приймається оператором змішаного
перевезення, та місце доставки вантажу знаходяться в одній із Договірних держав;
-вказане в договорі змішаного перевезення місце, в якому вантаж приймається оператором змішаного
перевезення, знаходиться в одній із Договірних держав;
-оператор змішаного перевезення є громадянином однієї з Договірних держав;
-вантажовідправник має відмінне місце реєстрації від вантажоодержувача, але хоча б один із них
зареєстрований у Договірній державі;
-договір перевезення вантажу був укладений на території однієї із Держав учасниць;
-вказане в договорі змішаного перевезення місце доставки вантажу оператором змішаного перевезення
знаходиться в одній з Договірних держав;
-сторони договору змішаного перевезення вантажу є громадянами однієї з Договірних держав.
Положення Женевської конвенції про цивільну відповідальність за шкоду, заподіяну при перевезенні
небезпечних вантажів автомобільним, залізничним та внутрішнім водним транспортом 1990 року
застосовуються:
-до шкоди, спричиненої радіоактивними речовинами;
-до шкоди, завданої на території держави – учасниці і в результаті інциденту, який відбувся на території
держави-учасниці;
-до шкоди, завданої на території держави – учасниці і в результаті навмисних винних дій перевізника чи
вантажовідправника, які відбулися на території держави-учасниці;
-до заходів щодо допомоги при зменшенні такої шкоди;
-до попереджувальних заходів, прийнятих для попередження або зменшення такої шкоди;
-до шкоди, завданої під час перевезення небезпечного вантажу морськими суднами;
-до шкоди, завданої під час перевезення небезпечного вантажу повітряними суднами.
Відповідно до Єдиних правил до договору про міжнародне залізничне перевезення пасажирів (додаток
А до Конвенції про міжнародні залізничні перевезення 1980 року), багаж видається:
-при його оплаті;
-незалежно від наявності у пассажира його квитка;
-при відсутності у ньому небезпечних та заборонених для перевезення речовин;
-при оплаті за перевезення;
-відсутня правильна відповідь;
-при пред’явленні багажної квитанції;
-при оплаті (при необхідності) витрат, пов’язаних з перевезенням багажу.
Відповідно до Єдиних правил до договору про міжнародне залізничне перевезення пасажирів (додаток

А до Конвенції про міжнародні залізничні перевезення 1980 року), до видачі багажу власнику багажної
квитанції прирівнюється:
-передача вантажу митним органам або податковій установі в їхніх експедиційних приміщеннях або
складах, якщо вони не знаходяться під охороною перевізника;
-передача багажу митним властям або податковій установі в їхніх експедиційних приміщеннях або
складах, якщо вони не знаходяться під охороною перевізника;
-видача товаророзпорядчих документів;
-видача документів, що підтверджують право пасажира на отримання його багажу;
-передача пасажиру пояснювальної записки про втрату багажу з вини первізника;
-передання тварин третій особі на зберігання, якщо ця передача здійснюється згідно з настановами,
чинними в місці призначення;
-відсутня правильна відповідь.
Відповідно до Єдиних правил до договору про міжнародне залізничне перевезення пасажирів (додаток
А до Конвенції про міжнародні залізничні перевезення 1980 року), перевізник несе відповідальність:
-у разі смерті пасажира через пов'язаний з залізницею нещасний випадок під час перебування в
рухомому стані або при посадці чи висадці;
-у разі смерті пасажира через пов'язаний з залізницею нещасний випадок лише при посадці чи висадці;
-у разі, якщо фізичному або психічному стану пасажира заподіюється шкода через пов'язаний з
залізницею нещасний випадок лише під час перебування в рухомому стані;
-у разі, якщо фізичному або психічному стану пасажира заподіюється шкода через не пов'язаний з
залізницею нещасний випадок під час перебування в рухомому стані або при посадці чи висадці;
-у разі, якщо фізичному або психічному стану пасажира заподіюється шкода через пов'язаний з
залізницею нещасний випадок під час перебування в рухомому стані або при посадці чи висадці;
-у разі, якщо фізичному або психічному стану пасажира заподіюється шкода через пов'язаний з
залізницею нещасний випадок виключно під час перебування в рухомому стані;
-відсутня правильна відповідь.
Відповідно до Єдиних правил до договору про міжнародне залізничне перевезення пасажирів (додаток
А до Конвенції про міжнародні залізничні перевезення 1980 року), у випадку загибелі пасажира
відшкодування збитків включає:
-необхідні витрати, зокрема витрати на лікування і перевезення;
-майнові збитки, яких зазнає пасажир з причини повної або часткової непрацездатності або з причин
збільшення його потреб;
-відшкодування моральної шкоди, родичам загиблої особи;
-відшкодування збитків по втраті годувальника і надання допомоги особам, що перебували на
утримання загиблої з вини перевізника особи;
-необхідні витрати, пов’язані зі смертю пасажира, зокрема перевезення тіла і похорон;
-якщо смерть настала не миттєво – відшкодування збитків у випадку поранення;
-відсутня правильна відповідь.
Відповідно до Єдиних правил до договору про міжнародне залізничне перевезення пасажирів (додаток
А до Конвенції про міжнародні залізничні перевезення 1980 року), у випадку поранення або іншого
завдання шкоди фізичному або психічному стану пасажирів, відшкодування збитків включає:
-майнові збитки, яких зазнає пасажир з причини повної або часткової непрацездатності або з причин
збільшення його потреб;
-необхідні витрати, пов’язані зі смертю пасажира, зокрема перевезення тіла і похорон;
-відшкодування моральної шкоди постраждалій особі;
-витрати на реабілітацію особи після травми та на оздоровлення в санаторії протягом року після
отримання травми;
-необхідні витрати, зокрема витрати на лікування і перевезення;
-якщо смерть настала не миттєво – відшкодування збитків у випадку поранення;
-відсутня правильна відповідь.

Відповідно до Єдиних правил до договору про міжнародне залізничне перевезення пасажирів (додаток
А до Конвенції про міжнародні залізничні перевезення 1980 року), перевізник несе відповідальність за:
-затримку в доставці;
-збитки, спричинені у зв’язку з повною або частковою втратою або пошкодженням вантажо-багажу, на
момент отримання його перевізником;
-збитки, спричинені у зв’язку з повною або частковою втратою або пошкодженням вантажу, з моменту
отримання його перевізником і до моменту видачі;
-дострокову доставку;
-збитки, спричинені у зв’язку з повною або частковою втратою або пошкодженням ручної поклажі та
особистих речей, з моменту отримання його перевізником і до моменту видачі;
-збитки, спричинені у зв’язку з повною або частковою втратою або пошкодженням багажу, з моменту
отримання його перевізником і до моменту видачі;
-відсутня правильна відповідь.
Відповідно до Єдиних правил до договору про міжнародне залізничне перевезення пасажирів (додаток
А до Конвенції про міжнародні залізничні перевезення 1980 року), позови в судовому порядку, які
ґрунтуються на Єдиних правилах, можуть пред’являтися:
-судам держав-членів, призначеним за згодою сторін;
-суду держави-члена, на території якого відповідач має своє постійне місце проживання або своє
основне місце знаходження чи філіал, або установу, що уклала договір перевезення;
-лише до Міжнародного комерційного арбітражу;
-до будь-яких судів на розсуд сторін договору;
-до господарських судів держави-члена, на території якого позивач має своє постійне місце проживання
або своє основне місце знаходження чи філіал, або установу, що уклала договір перевезення;
-суду держави-члена, на території якого позивач має своє постійне місце проживання або своє основне
місце знаходження чи філіал, або установу, що уклала договір перевезення;
-лише до третейських судів.
Відповідно до Єдиних правил до договору про міжнародне залізничне перевезення пасажирів (додаток
А до Конвенції про міжнародні залізничні перевезення 1980 року), строк давності на відшкодування
збитків стосовно відповідальності перевізника у випадку загибелі і травмувань пасажирів закінчується:
-для позову інших правомочних осіб – після закінчення трьох років, починаючи з першого дня після
смерті пасажира, але не більше року з першого дня після випадку;
-для позову інших правомочних осіб – після закінчення трьох років, починаючи з першого дня після
смерті пасажира, але не більше п’яти років з першого дня після випадку;
-для позову пасажира – після закінчення року, починаючи з першого дня після випадку;
-для позову пасажира – після закінчення трьох років, починаючи з першого дня після випадку;
-для позову пасажира – після закінчення двох років, починаючи з першого дня після випадку;
-для позову пасажира – після закінчення трьох років, починаючи з дня випадку;
-відсутня правильна відповідь.
Відповідно до Єдиних правил до договору про міжнародне залізничне перевезення вантажів (додаток В
до Конвенції про міжнародні залізничні перевезення 1980 року), перевізник несе відповідальність за:
-збитки, заподіяні у зв’язку з повною або частковою втратою або пошкодженням вантажу з моменту
приймання його до перевезення до моменту видачі;
-за прострочення доставки вантажу;
-збитки, заподіяні у зв’язку з повною або частковою втратою або пошкодженням багажу з моменту
приймання його до перевезення до моменту видачі;
-за прострочення доставки багажу;
-за дострокову доставку вантажу;
-збитки, заподіяні у зв’язку з повною або частковою втратою або пошкодженням вантажу з моменту
його видачі;
-відсутня правильна відповідь.

Міжнародне перевезення, що здійснюється морським транспортом, регулюється такими міжнародними
нормативно-правовими актами :
-Конвенція ООН про морське перевезення вантажів 1978 р.
-Європейська угода про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів 1957 р.
-Конвенція про дорожній рух 1949 р.
-Конвенція про договір міжнародного дорожнього перевезення пасажирів і багажу 1973 р.
-Конвенція про міжнародну цивільну авіацію 1944 р.
-Міжнародна конвенція про уніфікацію деяких правил про коносамент 1924 р
-Конвенція для уніфікації деяких правил, що стосуються міжнародних повітряних перевезень 1929 р.
Міжнародне перевезення, що здійснюється морським транспортом, регулюється такими міжнародними
нормативно-правовими актами :
-Європейська угода про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів 1957 р.
-Конвенція про дорожній рух 1949 р.
-Міжнародна конвенція про обмеження відповідальності власників морських суден 1924 р
-Конвенція про договір міжнародного дорожнього перевезення пасажирів і багажу 1973 р.
-Конвенція про міжнародну цивільну авіацію 1944 р.
-Афінська конвенція про перевезення морем пасажирів і їх багажу 1974 р.
-Конвенція для уніфікації деяких правил, що стосуються міжнародних повітряних перевезень 1929 р.
Згідно з Афінською конвенцією про перевезення морем пасажирів та їх багажу 1974 р. перевізник
відповідає за шкоду, завдану в результаті смерті пасажира або заподіяння йому тілесного ушкодження,
якщо подія, внаслідок якої було завдано шкоду
-сталася через необережність пасажира
-сталася через умисел пасажира
-сталася під час перевезення
-сталася під час посадки на судно
-була наслідком вини пасажира
-була наслідком вини перевізника
-сталася через погодні умови
Згідно з Афінською конвенцією про перевезення морем пасажирів та їх багажу 1974 р. перевізник
відповідає за шкоду, завдану в результаті смерті пасажира або заподіяння йому тілесного ушкодження,
якщо подія, внаслідок якої було завдано шкоду:
-була наслідком недбалості службовців перевізника
-сталася через необережність пасажира
-сталася через умисел пасажира
-сталася під час посадки на судно
-була наслідком вини пасажира
-була наслідком недбалості перевізника
-сталася через погодні умови
Згідно з Конвенцією Організації Об'єднаних Націй про морське перевезення вантажів 1978 року
коносамент повинні бути включені, зокрема, наступні дані:
-місце видачі коносамента
-ім’я спадкоємця вантажовідправника
-ім’я спадкоємця вантажоотримувача
-домашня адреса власника вантажу
-домашня адреса відправника вантажу
-число оригіналів коносамента, якщо їх більше одного
-домашня адреса перевізника вантажу

Згідно з Конвенцією Організації Об'єднаних Націй про морське перевезення вантажів 1978 року
коносамент повинні бути включені, зокрема, наступні дані:
-найменування вантажоодержувача, якщо він зазначений вантажовідправником
-спадкоємця вантажовідправника
-ім’я спадкоємця вантажоотримувача
-домашня адреса власника вантажу
-домашня адреса відправника вантажу
-найменування вантажовідправника
-домашня адреса перевізника вантажу
Згідно з Конвенцією Організації Об'єднаних Націй про морське перевезення вантажів 1978 року
коносамент повинні бути включені, зокрема, наступні дані:
-підпис перевізника або особи, що діє від його імені;
-ім’я спадкоємця вантажовідправника
-ім’я спадкоємця вантажоотримувача
-домашня адреса власника вантажу
-домашня адреса відправника вантажу
-дата або період здачі вантажу в порту розвантаження, якщо вони прямо погоджені сторонами
-домашня адреса перевізника вантажу
Згідно з Конвенцією Організації Об'єднаних Націй про морське перевезення вантажів 1978 року
коносамент повинні бути включені, зокрема, наступні дані
-дата або період здачі вантажу в порту розвантаження, якщо вони прямо погоджені сторонами
-ім’я спадкоємця вантажовідправника
-ім’я спадкоємця вантажоотримувача
-найменування перевізника і місцезнаходження його основного комерційного підприємства
-домашня адреса власника вантажу
-домашня адреса відправника вантажу
-домашня адреса перевізника вантажу

Згідно з Конвенцією Організації Об'єднаних Націй про морське перевезення вантажів 1978 року в
коносамент повинні бути включені, зокрема, наступні дані:
-ім’я спадкоємця вантажовідправника
-ім’я спадкоємця вантажоотримувача
-дата прийому вантажу перевізником у порту навантаження
-домашня адреса власника вантажу
-зовнішній стан вантажу
-домашня адреса відправника вантажу
-домашня адреса перевізника вантажу
Згідно з Конвенцією Організації Об'єднаних Націй про морське перевезення вантажів 1978 року
коносамент повинні бути включені, зокрема, наступні дані:
-ім’я спадкоємця вантажовідправника
-ім’я спадкоємця вантажоотримувача
-порт навантаження згідно з договором морського перевезення
-місце видачі коносамента
-домашня адреса власника вантажу
-домашня адреса відправника вантажу
-домашня адреса перевізника вантажу
Конвенція про уніфікацію деяких правил міжнародних повітряних перевезень 1929 р. застосовується до

перевезень, що здійснюються
-державою
-приватними фірмами
-громадянами України
-іноземцями
-суб’єктами міжнародного приватного права
-законно створеними суб'єктами публічного права
-особами без громадянства
Згідно з Конвенцією про уніфікацію деяких правил міжнародних повітряних перевезень 1929 року
авіавантажна накладна або квитанція на вантаж містить
-домашню адресу відправника
-домашню адресу перевізника
-зазначення пунктів відправлення
-адресу місцезнаходження офісу перевізника
-зазначення пунктів призначення
-вимоги відправника щодо особливостей перевезення вантажу
-контактний телефон одержувача вантажу
Згідно з Конвенцією про уніфікацію деяких правил міжнародних повітряних перевезень 1929 року
авіавантажна накладна або квитанція на вантаж містить
-домашню адресу відправника
-домашню адресу перевізника
-адресу місцезнаходження офісу перевізника
-зазначення пунктів призначення
-зазначення ваги відправленого вантажу
-вимоги відправника щодо особливостей перевезення вантажу
-контактний телефон одержувача вантажу
Які частини містить Конвенція про міжнародну цивільну авіацію 1944 р.?
-Міжнародний повітряний транспорт
-Завершальний розділ
-Організація польотів
-Організація повітряних сполучень між державами
-Аеродинаміка
-Аеронавігація
-Цивільні перевезення
Які частини містить Конвенція про міжнародну цивільну авіацію 1944 р.?
-Завершальний розділ
-Організація польотів
-Організація повітряних сполучень між державами
-Міжнародна організація цивільної авіації
-Прикінцеві положення
-Аеродинаміка
-Цивільні перевезення
Які частини містить Конвенція про міжнародну цивільну авіацію 1944 р.?
-Аеронавігація
-Завершальний розділ
-Міжнародна організація цивільної авіації
-Організація польотів
-Організація повітряних сполучень між державами

-Аеродинаміка
-Цивільні перевезення
Конвенція про міжнародну цивільну авіацію 1944 р. ______
-застосовується до військових повітряних суден
-застосовується до цивільних і військових повітряних суден
-застосовується до державних повітряних суден
-не застосовується до державних повітряних суден
-не застосовується до цивільних повітряних суден
-застосовується тільки до цивільних повітряних суден
-може застосовуватись до всіх суден без винятку
Згідно з Повітряним Кодексом України повітряні судна поділяються на
-державні
-військові
-невійськові
-іноземні
-цивільні
-приватні
-національні
Згідно з Повітряним Кодексом України повітряні судна поділяються на
-невійськові
-експериментальні
-іноземні
-державні
-військові
-приватні
-національні
Документами на перевезення згідно з Повітряним Кодексом України є:
-коносамент
-квиток – при перевезенні пасажира
-накладна – при перевезенні пасажира
-авіаційна накладна – при перевезенні пасажира
-багажна квитанція – при перевезенні пасажира
-багажна квитанція – при перевезенні речей пасажира як багажу
-квитанція – при перевезенні речей пасажира як багажу
Основними колізійними нормами, які застосовуються в галузі міжнародних перевезень, є:
-закон місця відправлення вантажу (багажу, пасажира);
-закон країни транзиту;
-закон прапору;
-закон суду;
-особистий закон пасажира;
-закон місця видачі квитка.
-закон місця призначення вантажу;
Відносини за договорами морського перевезення пасажира і морського круїзу за загальним правилом
регулюються:
-законодавством держави, де зареєстроване судно;
-законодавством держави, де зареєстрований судновласник;

-законодавством держави за згодою сторін;
-законодавством держави, місця реєстрації сторони договору, що виконує обов’язки перевізника,
фрахтувальника, лізингодержувача тощо;
-законодавством держави, під прапором якої ходить судно-перевізник;
-законодавством будь-якої держави;
-положеннями, що зазначені у пасажирському квитку.
Доповніть визначення договору морського перевезення, дане Кодексом Торгівельного мореплавства:
«За договором морського перевезення вантажу перевізник або ___________ зобов'язується перевезти
доручений йому відправником вантаж з порту відправлення в порт призначення і видати його
уповноваженій на одержання вантажу особі (одержувачу), а відправник або ________ зобов'язується
сплатити за перевезення встановлену плату (______)».
-зобов’язана за договором перевезення особа;
-фрахт;
-чартерний перевізник;
-фрахтівник;
-чартеродавець;
-фрахтувальник;
-чатер.
Особи, що уклали між собою договір фрахтування судна (чартер) називаються:
-зобов’язана за договором перевезення особа;
-фрахтувальник;
-чартерний перевізник;
-чартеродавець;
-фрахтівник;
-фрахтоодержувач;
-фрахтоприймач.
Фрахтувальником і фрахтівником визнаються особи, що уклали між собою договір_________ ( ______ )
:
-перевезення;
-морського перевезення;
-повітряного перевезення;
-чартер;
-поставки;
-фрахтування судна;
-постачання.
Доповніть положення Кодексу торгівельного мореплавства щодо міжнародних перевезень:
«Перевезення між портами України й іноземними портами можуть здійснюватися як ___________, так і
за умови взаємності _______________ .
-будь-якими іншими суднами;
-судновласниками;
-суднами, що плавають під Державним прапором України;
-фрахтувальниками;
-перевізниками;
-суднами, що плавають під іноземним прапором;
-лише суднами, що плавають під іноземним прапором.
Відповідно до Конвенції про міжнародні залізничні перевезення (КОТІФ) 1980 р. міжнародне
залізничне сполучення і допуск залізничного обладнання для використання в міжнародному сполученні
визначаються:

-Єдиними правилами до договору про міжнародне залізничне перевезення;
-Протоколом про привілеї та імунітети;
-Єдиними правилами до договору про міжнародні залізничні сполучення;
-Єдиними правилами про порядок використання залізничного обладнання;
-Єдиними правилами про заборону окремих видів залізничного обладнання, що використовується у
міжнародному сполученні;
-Єдиними правилами про затвердження технічних стандартів і прийняття єдиних технічних приписів,
що застосовуються до залізничного обладнання, призначеного для використання в міжнародному
сполученні;
-Єдиними правилами про затвердження уніфікованих стандартів;
-Єдиними правилами до договору про використання інфраструктури в міжнародному залізничному
сполученні;
-Єдиними правилами про допуск залізничного обладнання, що використовується у міжнародному
сполученні.
До Конвенції про міжнародні залізничні перевезення (КОТІФ) 1980 р. додано:
-Єдині правила до договору про міжнародне залізничне перевезення пасажирів;
-Єдині правила до договору про міжнародне залізничне перевезення пасажирів та вантажів;
-Єдині правила до договору про міжнародне залізничне перевезення вантажо-багажів та вантажів
-Регламент міжнародних змішаних перевезень вантажів;
-Регламент міжнародних залізничних перевезень небезпечних вантажів;
-Єдині правила до договору про міжнародні змішані перевезення вантажів;
-Єдині правила до договору про міжнародні залізничні перевезення;
-Єдині правила до договору про міжнародні залізничні перевезення пасажирів та пошти;
-Єдині правила до договору про міжнародні залізничні перевезення вантажів.
Єдині правила до договору про міжнародне залізничне перевезення пасажирів містять наступні
колізійні норми:
-оформлення багажу проводиться згідно з настановами, що діють в місці одержання;
-якщо знайдений багаж не вимагався протягом передбаченого строку або був знайдений після
закінчення року після вимоги видачі, то перевізник розпоряджається ним згідно із законами й
настановами, що діють у місці знаходження багажу;
-якщо знайдений багаж не вимагався протягом передбаченого строку або був знайдений після
закінчення року після вимоги видачі, то перевізник розпоряджається ним згідно із законами й
настановами, що діють у місці відправлення багажу;
-договірні зобов’язання, що стосуються перевезення багажу, повинні бути відмічені в багажній
квитанції, що вручається пасажирові;
-договірні зобов’язання, що стосуються перевезення багажу та вантажо-багажу, повинні бути відмічені
в багажній квитанції, що вручається пасажирові;
-оформлення багажу проводиться згідно з настановами, що діють в місці відправлення;
-перевізник несе відповідальність за збитки, спричинені у зв’язку з повною або частковою втратою або
пошкодженням багажу, з моменту отримання його перевізником і до моменту видачі, а також за
затримку в доставці;
-правомочна особа може без подальших доказів вважати багаж втраченим, якщо його не видано або не
надано в її розпорядження протягом 14 днів після вимоги про видачу;
-немає правильної відповіді.
Міжнародні залізничні перевезення регулюються:
-Бернською конвенцією про залізничні перевезення вантажів (МВК) 1890 р.;
-Статутом залізниць;
-Європейська угода про міжнародні залізничні ліній 1985 р.;
-Бернською конвенцією про залізничні перевезення пасажирів і багажу (МПК) 1923 р.;
-Конвенцією про міжнародні залізничні перевезення (КОТІФ) 1980 р.;
-Женевська конвенція про договір міжнародного залізничного перевезення вантажів 1956 р.;
-Законом України «Про транспорт»;

-Женевська конвенція про цивільну відповідальність за шкоду, заподіяну при перевезенні небезпечних
вантажів автомобільним, залізничним та внутрішнім водним транспортом 1990 р.;
-Бернська конвенція про цивільну відповідальність за шкоду, заподіяну при перевезенні небезпечних
вантажів автомобільним, залізничним та внутрішнім водним транспортом 1990 р.
Положеннями Женевської конвенції про договір міжнародного автомобільного перевезення вантажів
1956 року, що визначають укладення і виконання договору перевезення є:
-той факт, що вантаж не був доставлений протягом року після закінчення узгодженого терміну, є
безперечним доказом втрати вантажу і особа, яка має право пред'явити претензію, може на цій підставі
вважати його загубленим;
-перевізник може продати вантаж, не очікуючи інструкцій від особи, що має право розпоряджатися ним,
якщо вантаж є швидкопсувним або якщо того вимагає його стан, чи якщо витрати по збереженню
вантажу будуть занадто високі в порівнянні з його вартістю;
-перевізник може продати вантаж лише після отримання згоди на це від особи, що має право
розпоряджатися ним, якщо вантаж є швидкопсувним або якщо того вимагає його стан, чи якщо витрати
по збереженню вантажу будуть занадто високі в порівнянні з його вартістю;
-перевізник зобов’язаний компенсувати повну або часткову втрату вантажу, така компенсація
розраховується на підставі вартості вантажу в місці і під час здійснення перевезення;
-приймаючи вантаж, перевізник перевіряє: вірність записів, зроблених у вантажній накладні щодо числа
вантажних містить, а також їх маркування та нумерації місць; зовнішній стан вантажу і його упаковки;
-договір перевезення підтверджується складанням вантажної накладної;
-Конвенцією не передбачено максимального розміру відшкодування перевізником шкоди;
-після прибуття вантажу на місце, передбачене для його доставки, одержувач має право вимагати від
перевізника передачі йому другого примірника вантажної накладної і вантажу в обмін на розписку;
-правильна відповідь не зазначена.
Положеннями Женевської конвенції про договір міжнародного автомобільного перевезення вантажів
1956 року, що визначають відповідальність перевізника є:
-перевізник зобов’язаний компенсувати повну або часткову втрату вантажу, така компенсація
розраховується на підставі вартості вантажу в місці і під час прийняття його до перевезення;
-Конвенцією не передбачено максимального розміру відшкодування шкоди;
-Конвенцією передбачено лише мінімальний розмір відшкодування шкоди;
-розмір відшкодування не може перевищувати 25 франків за кілограм відсутньої ваги брутто;
-відправник може, за умови сплати узгодженої надбавки до провізного платежу, встановити суму
спеціального відсотка при доставці на випадок втрати, ушкодження чи прострочення в доставці вантажу
в узгоджений термін;
-той факт, що вантаж не був доставлений протягом року після закінчення узгодженого терміну, є
безперечним доказом втрати вантажу і особа, яка має право пред'явити претензію, може на цій підставі
вважати його загубленим;
-розмір відшкодування не може перевищувати 35 франків за кілограм відсутньої ваги брутто;
-перевізник зобов’язаний компенсувати повну або часткову втрату вантажу, така компенсація
розраховується на підставі вартості вантажу в місці і під час здійснення перевезення;
-той факт, що вантаж не був доставлений протягом тридцяти днів після закінчення узгодженого
терміну, або за відсутності узгодженого терміну, протягом шістдесяти днів із дня прийняття вантажу
перевізником, є безперечним доказом втрати вантажу і особа, яка має право пред’явити претензію, може
на цій підставі вважати його загубленим.
Доповніть положення Женевської конвенції про договір міжнародного автомобільного перевезення
вантажів 1956 року, що визначає відповідальність перевізника: «Той факт, що вантаж не був
доставлений протягом ____________ після ______________, або _____________, протягом
_______________ із __________________, є безперечним доказом втрати вантажу і особа, яка має право
пред’явити претензію, може на цій підставі вважати його загубленим.»
-тридцяти днів;
-двадцяти днів;
-закінчення узгодженого терміну;

-початку узгодженого терміну;
-за відсутності узгодженого терміну;
-шістдесяти днів;
-семидесяти днів;
-дня прийняття вантажу перевізником;
-дня отримання вантажу.
В усіх судових провадженнях, які виникають у зв'язку із перевезенням, яке здійснюється відповідно до
Женевської конвенції про договір міжнародного автомобільного перевезення вантажів 1956 року,
позивач може звернутися до:
-будь-якого суду або арбітражу договірної країни, визначеної угодою між сторонами;
-судів або арбітражів країни, на території якої відповідач має звичайне місце проживання або основне
місце розташування свого підприємства або відділення чи агентства, за допомогою якого був укладений
договір перевезення;
-лише до суду держави, на території якої укладений договір перевезення;
-лише до Міжнародного комерційного арбітражу;
-судів або арбітражів країни, на території якої знаходиться місце передбачене для його доставки;
-будь яких інших судів або арбітражів;
-до господарських судів держави, на території якої укладений договір перевезення;
-лише до суду, на території якої перевізник має звичайне місце проживання або основне місце
розташування свого підприємства або відділення чи агентства, за допомогою якого був укладений
договір перевезення;
-лише до суду, на території якої позивач має звичайне місце проживання або основне місце
розташування свого підприємства або відділення чи агентства, за допомогою якого був укладений
договір перевезення.
Міжнародні автомобільні перевезення регулюються:
-Конвенція про міжнародні автомобільні перевезення пасажирів і багажу 1997 року;
-Законом України «Про автомобільний транспорт»;
-Женевська конвенція про цивільну відповідальність за шкоду, заподіяну при перевезеннях небезпечних
вантажів автомобільним, залізничним та внутрішнім водним транспортом 1990 року;
-Афінська конвенція про міжнародні автомобільні перевезення 1974 року;
-Женевська конвенція про договір міжнародного автомобільного перевезення вантажів 1956 року;
-Варшавська конвенція про міжнародні автомобільні перевезення 1929 року;
-Бернська конвенція про міжнародні автомобільні перевезення 1980 року;
-Законом України «Про транспорт»;
-Чиказька конвенція про міжнародні автомобільні перевезення 1944 року.
Правила перевезень пасажирів і багажу автомобільним транспортом у міжнародному сполученні
держав - учасниць Співдружності Незалежних держав ….:
-регламентують процес перевезення вантажу автобусами у нерегулярному міжнародному автобусному
сполученні;
-розроблені відповідно до Женевська конвенція про цивільну відповідальність за шкоду, заподіяну при
перевезеннях небезпечних вантажів автомобільним, залізничним та внутрішнім водним транспортом
1990 року;
-регламентують процес перевезення пасажирів і багажу автобусами у нерегулярному міжнародному
автобусному сполученні;
-регламентують процес перевезення пасажирів і багажу автобусами лише у регулярному міжнародному
автобусному сполученні;
-розроблені відповідно до Конвенції про міжнародні автомобільні перевезення пасажирів і багажу;
-розроблені відповідно до Женевської конвенції про договір міжнародного автомобільного перевезення
вантажів 1956 року;
-регламентують процес перевезення вантажо-багажу автобусами у нерегулярному міжнародному
автобусному сполученні;
-регламентують процес перевезення пошти автобусами у нерегулярному міжнародному автобусному

сполученні;
-регламентують процес перевезення пасажирів і багажу автобусами у регулярному міжнародному
автобусному сполученні.
Відповідно до Конвенції ООН про міжнародні змішані перевезення вантажів 1980 року у випадку
спору, пов’язаного із міжнародним змішаним перевезенням, позивач може пред’явити позов в суд:
-за місцезнаходженням основного комерційного підприємства, за його відсутності, місцезнаходження
відповідача;
-за місцем укладення договору змішаного перевезення за умови, що відповідач має там комерційне
підприємство або агентство, через посередництво якого був укладений договір;
-за місцем прийняття вантажу до міжнародного змішаного перевезення або місце видачі вантажу;
-лише за місцем прийняття вантажу до міжнародного змішаного перевезення або місце видачі вантажу;
-лише за місцем укладення договору змішаного перевезення за умови, що відповідач має там
комерційне підприємство або агентство, через посередництво якого був укладений договір;
-лише за місцем передачі вантажу вантажоотримувачу за договором міжнародного змішаного
перевезення;
-лише за місцезнаходженням основного комерційного підприємства, за його відсутності,
місцезнаходження відповідача;
-дане питання вирішується лише сторонами в договорі про міжнародне змішане перевезення;<br>за
місцем реєстрації перевізника.
Відповідно до Єдиних правил до договору про міжнародне залізничне перевезення пасажирів (додаток
А до Конвенції про міжнародні залізничні перевезення 1980 року), в проїзному документі повинні бути
вказані як мінімум:
-перевізник або перевізники;
-помітка про те, що перевезення навіть за протилежної домовленості здійснюється згідно із цими
Єдиними правилами;
-додаткового перевізника;
-пасажир або пасажирів;
-будь-які відомості, необхідні для доказу укладення і змісту договору перевезення;
-будь-які відомості, необхідні для доказу виконання договору перевезення;
-вимоги щодо реквізитів проїзного документа не передбачені законодавством;
-опис багажу, що перевозиться разом із пасажиром;
-будь-які відомості, які дозволять пасажирові використовувати права, що витікають з цього договору.
Відповідно до Єдиних правил до договору про міжнародне залізничне перевезення пасажирів (додаток
А до Конвенції про міжнародні залізничні перевезення 1980 року), пасажир має право перевозити при
собі:
-предмети, що можуть заважати або турбувати пасажирів бо заподіяти їм шкоду;
-предмети, що легко переносяться (ручна поклажа);
-тварини, що можуть заважати або турбувати пасажирів бо заподіяти їм шкоду;
-живих тварин;
-предмети, що легко не переносяться;
-предмети, що можуть бути небезпечними для інших пасажирів;
-будь-які громіздкі предмети;
-громіздкі предмети згідно з особливими положеннями, які містяться в Загальних умовах перевезень;
-відсутня правильна відповідь.
Відповідно до Єдиних правил до договору про міжнародне залізничне перевезення пасажирів (додаток
А до Конвенції про міжнародні залізничні перевезення 1980 року), в багажній квитанції повинні бути
вказані як мінімум:
-пасажир або пасажири;
-перевізник або перевізники;
-помітка про те, що перевезення навіть за протилежної домовленості здійснюється згідно із цими

Єдиними правилами;
-відсутня правильна відповідь;
-опис зовнішнього вигляду багажу для його ідентифікації;
-вага та габарити багажу;
-будь-які відомості, необхідні для доказу укладення і змісту договору перевезення стосовно перевезення
багажу;
-будь-які відомості, які дозволять пасажирові використовувати права, що випливають із цього договору;
-будь-які відомості, необхідні для доказу укладення і змісту договору перевезення стосовно перевезення
вантажу, та які дозволять пасажирові використовувати права, що випливають із цього договору.
Відповідно до Єдиних правил до договору про міжнародне залізничне перевезення пасажирів (додаток
А до Конвенції про міжнародні залізничні перевезення 1980 року), в транспортній накладній повинні
бути вказані як мінімум:
-пасажир або пасажири;
-опис зовнішнього вигляду багажу для його ідентифікації;
-вага та габарити багажу;
-перевізник або перевізники;
-помітка про те, що перевезення навіть за протилежної домовленості здійснюється згідно із цими
Єдиними правилами;
-будь-які відомості, необхідні для доказу укладення і змісту договору перевезення стосовно перевезення
багажу, та які дозволять пасажирові використовувати права, що випливають із цього договору.
-будь-які відомості, необхідні для доказу укладення і змісту договору перевезення стосовно перевезення
транспортних засобів;
-будь-які відомості, які дозволять пасажирові використовувати права, що випливають із цього договору;
-будь-які відомості, необхідні для доказу укладення і змісту договору перевезення стосовно перевезення
вантажу, та які дозволять пасажирові використовувати права, що випливають із цього договору.
Відповідно до Єдиних правил до договору про міжнародне залізничне перевезення пасажирів (додаток
А до Конвенції про міжнародні залізничні перевезення 1980 року), перевізник звільняється від
відповідальності, якщо:
-послуга надавалася фактичним перевізником;
-нещасний випадок зумовлений причинами, що виходить за рамки залізничної експлуатації, і
перевізник, незважаючи на вжиття всіх заходів застереження в подібному випадку, не зміг уникнути
його або відвернути його наслідки;
-причиною нещасного випадку є поведінка третьої особи, і перевізник, незважаючи на вжиття всіх
заходів застереження в подібному випадку, не зміг уникнути його або відвернути його наслідки, інше
підприємство, що використовує ту саму залізничну інфраструктуру, не розглядається як третя особа;
право на регресійну вимогу не зберігається;
-нещасний випадок трапився не з вини пасажира;
-нещасний випадок трапився з вини пасажира;
-причиною нещасного випадку не є поведінка третьої особи, і перевізник, незважаючи на вжиття всіх
заходів застереження в подібному випадку, не зміг уникнути його або відвернути його наслідки, інше
підприємство, що використовує ту саму залізничну інфраструктуру, не розглядається як третя особа;
право на регресійну вимогу зберігається.
-нещасний випадок трапився не з вини перевізника;
-послуга надавалась безоплатно;
-причиною нещасного випадку є поведінка третьої особи, і перевізник, незважаючи на вжиття всіх
заходів застереження в подібному випадку, не зміг уникнути його або відвернути його наслідки, інше
підприємство, що використовує ту саму залізничну інфраструктуру, не розглядається як третя особа;
право на регресійну вимогу зберігається.
Відповідно до Єдиних правил до договору про міжнародне залізничне перевезення вантажів (додаток В
до Конвенції про міжнародні залізничні перевезення 1980 року), в накладній повинні міститись такі
відомості:
-найменування роду вантажу і способу упаковки, а для небезпечних вантажів – найменування,

передбачене в Регламенті міжнародних залізничних перевезень небезпечних вантажів;
-відмітка про те, що, незважаючи на будь-яку протилежну домовленість, перевезення підпадає під дію
цих Єдиних правил;
-відповідальність пасажира;
-тривалість здійснення перевезення;
-порядок розрахунку за перевезення;
-прізвище і адреса відправника;
-відповідальність перевізника;
-дата і місце приймання вантажу до перевезення;
-відсутня правильна відповідь.
Відповідно до Єдиних правил до договору про міжнародне залізничне перевезення вантажів (додаток В
до Конвенції про міжнародні залізничні перевезення 1980 року), перевізник звільняється від
відповідальності у тій мірі, в якій втрата чи пошкодження вантажу виникають через особливий ризик,
пов'язаний з одним або кількома такими обставинами:
-пошкодження вантажу, що перевозиться інтермодальними транспортними одиницями і закритими
одиницями, які переводяться на вагонах, здійснюється з причин атмосферних умов;
-якщо при перевезенні вантажу у відкритих вагонах відправник використовує брезент;
-настання непередбачуваних обставин, наприклад стихійного лиха;
-перевезення здійснюється у відкритих вагонах згідно із Загальними умовами перевезення, або на
підставі угоди між залізницею і відправником, на яку є посилання в накладній;
-відсутній або незадовільний стан упаковки багажу, що за своїми властивостями при відсутності або
незадовільному сані упаковки піддаються зменшенню і пошкодженню;
-завантаження вантажу перевізником;
-відсутній або незадовільний стан упаковки вантажів, що за своїми властивостями при відсутності або
незадовільному сані упаковки піддаються зменшенню і пошкодженню;
-завантаження вантажів відправником або вивантаження одержувачем;
-природні властивості деяких вантажів, внаслідок яких вони схильні піддаватися повному або
частковому зменшенню або пошкодженню, зокрема в результаті поломки, ржавіння, внутрішнього і
самовільного псування, вивітрювання, утрушування.
Відповідно до Єдиних правил до договору про міжнародне залізничне перевезення вантажів (додаток В
до Конвенції про міжнародні залізничні перевезення 1980 року), перевізник звільняється від
відповідальності у тій мірі, в якій втрата чи пошкодження вантажу виникають через особливий ризик,
пов'язаний з одним або кількома такими обставинами:
-якщо при перевезенні вантажу у відкритих вагонах відправник використовує брезент;
-неправильне, неточне або неповне найменування або нумерація вантажних місць;
-перевезення живих тварин;
-перевезення, що згідно із застосовуваними положеннями або зазначеною в накладній домовленістю
між відправником і перевізником повинне здійснюватись в супроводі провідника, якщо втрата або
пошкодження виникли внаслідок небезпеки, якій повинен був запобігти провідник;
-пошкодження вантажу, що перевозиться інтермодальними транспортними одиницями і закритими
одиницями, які переводяться на вагонах, здійснюється з причин атмосферних умов;
-настання непередбачуваних обставин, наприклад стихійного лиха;
-завантаження вантажу перевізником;
-відсутній або незадовільний стан упаковки багажу, що за своїми властивостями при відсутності або
незадовільному сані упаковки піддаються зменшенню і пошкодженню;
-завантаження вантажів відправником або вивантаження одержувачем.
Відповідно до Єдиних правил до договору про міжнародне залізничне перевезення вантажів (додаток В
до Конвенції про міжнародні залізничні перевезення 1980 року), судові позови, що ґрунтуються на цих
Єдиних правилах, можуть пред’являтися:
-судам держав-членів, вибраним за взаємною згодою сторін;
-суду держави-члена, на території якого відповідач має своє постійне місце проживання або своє
звичайне місцезнаходження, своє основне місце розташування або філію, або установу, що уклала

договір перевезення;
-суду держави-члена, на території якого знаходиться місце прийняття вантажу до його перевезення;
-до господарських судів;
-до третейських судів;
-суду держави-члена, на території якого позивач має своє постійне місце проживання або своє звичайне
місцезнаходження, своє основне місце розташування або філію, або установу, що уклала договір
перевезення;
-в інший суд;
-суду держави-члена, на території якого знаходиться місце прийняття вантажу до його видачі;
-відсутня правильна відповідь.
Афінська конвенція про перевезення морем пасажирів та їх багажу 1974 року застосовується до будьякого міжнародного перевезення, якщо:
-договір перевезення укладено в державі, яка не є стороною цієї Конвенції
-місце відправлення не знаходиться в державі, яка є стороною цієї Конвенції
-відповідно до договору перевезення місце призначення знаходиться в державі, яка є стороною цієї
Конвенції
-відповідно до договору перевезення місце відправлення знаходиться в державі, яка є стороною цієї
Конвенції
-договір перевезення укладено в державі, яка є стороною цієї Конвенції
-судно плаває під прапором держави, яка є стороною цієї Конвенції
-судно плаває під прапором держави, яка не є стороною цієї Конвенції
-судно зареєстроване в державі, яка є стороною цієї Конвенції
-судно зареєстроване в державі, яка не є стороною цієї Конвенції
Згідно з Афінською конвенцією про перевезення морем пасажирів та їх багажу 1974 р. перевізник
відповідає за шкоду, завдану в результаті смерті пасажира або заподіяння йому тілесного ушкодження,
якщо подія, внаслідок якої було завдано шкоду:
-сталася через необережність пасажира
-сталася через умисел пасажира
-була наслідком недбалості службовців перевізника
-сталася під час перевезення
-була наслідком вини перевізника
-сталася через погодні умови
-була наслідком вини службовців перевізника
-сталася не під час перевезення
-була наслідком недбалості перевізника
Згідно з Афінською конвенцією про перевезення морем пасажирів та їх багажу 1974 р. пасажир повинен
надіслати письмове повідомлення перевізникові чи його агентові про втрату чи пошкодження багажу:
-щодо каютного багажу - в момент висадки пасажира
-в разі незначного пошкодження багажу
-в разі злочинного пошкодження багажу
-в разі явного пошкодження багажу
-щодо каютного багажу - до моменту висадки пасажира
-щодо іншого багажу - в момент його видачі
-щодо каютного багажу – після заходу судна в порт
-щодо іншого багажу - до моменту його видачі
-щодо іншого багажу – в момент виявлення пошкодження
Згідно з Афінською конвенцією про перевезення морем пасажирів та їх багажу 1974 р. пасажир повинен
надіслати письмове повідомлення перевізникові чи його агентові про втрату чи пошкодження багажу:
-в разі незначного пошкодження багажу
-в разі злочинного пошкодження багажу

-в разі втрати багажу, яке не є явним, - протягом п'ятнадцяти днів з дня висадки
-щодо каютного багажу - в момент висадки пасажира
-в разі пошкодження багажу, яке не є явним, - протягом п'ятнадцяти днів з дня висадки
-щодо іншого багажу - в момент його видачі
-щодо іншого багажу - до моменту його видачі
-щодо каютного багажу – після заходу судна в порт
-щодо іншого багажу – в момент виявлення пошкодження
Згідно з Афінською конвенцією про перевезення морем пасажирів та їх багажу 1974 р. пасажир повине
надіслати письмове повідомлення перевізникові чи його агентові про втрату чи пошкодження багажу:
-в разі злочинного пошкодження багажу
-в разі втрати багажу, яке не є явним, - протягом п'ятнадцяти днів з дня висадки
-щодо каютного багажу - в момент висадки пасажира
-в разі пошкодження багажу, яке не є явним, - протягом п'ятнадцяти днів з дня висадки
-в разі втрати багажу чи пошкодження багажу, яке не є явним, - протягом п'ятнадцяти з дня видачі
багажу
-щодо каютного багажу – після заходу судна в порт
-в разі втрати багажу, яке не є явним, - протягом п'ятнадцяти днів з того моменту, коли він мав бути
виданий
-щодо іншого багажу – в момент виявлення пошкодження
-в разі незначного пошкодження багажу
Згідно з Афінською конвенцією про перевезення морем пасажирів та їх багажу 1974 р. позов на підставі
цієї Конвенції може бути пред'явлено на вибір позивача в одному з зазначених нижче судів, при умові,
що він знаходиться в державі, яка є стороною цієї Конвенції
-в суді будь-якої європейської держави
-в місцевому суді України
-в суді місця відправлення згідно з договором перевезення
-в суді місця призначення згідно з договором перевезення
-в будь-якому суді за домовленістю сторін
-в суді держави доміцилію або постійного місця проживання позивача, якщо відповідач має свою
контору в цій Державі і підпадає під її юрисдикцію
-в суді держави, підданим якої є пасажир
-в суді постійного місця перебування головної контори відповідача
-в суді постійного місця знаходження головної контори відповідача
Згідно з Афінською конвенцією про перевезення морем пасажирів та їх багажу 1974 р. позов на підставі
цієї Конвенції може бути пред'явлено на вибір позивача в одному з зазначених нижче судів, при умові,
що він знаходиться в державі, яка є стороною цієї Конвенції
-в суді будь-якої європейської держави
-в місцевому суді України
-в суді держави, де було укладено договір перевезення, якщо відповідач має свою контору в цій Державі
і підпадає під її юрисдикцію
-в суді постійного місця знаходження головної контори відповідача
-в будь-якому суді за домовленістю сторін
-в суді держави доміцилію або постійного місця проживання позивача, якщо відповідач має свою
контору в цій Державі і підпадає під її юрисдикцію
-в суді держави, підданим якої є пасажир
-в суді місця відправлення згідно з договором перевезення
-в суді місця призначення згідно з договором перевезення
Які частини містить Конвенція про міжнародну цивільну авіацію 1944 р.?
-Завершальний розділ
-Прикінцеві положення

-Організація польотів
-Організація повітряних сполучень між державами
-Міжнародна організація цивільної авіації
-Аеронавігація
-Аеродинаміка
-Преамбула
-Міжнародний повітряний транспорт
Які частини містить Конвенція про міжнародну цивільну авіацію 1944 р.?
-Прикінцеві положення
-Міжнародна організація цивільної авіації
-Міжнародний повітряний транспорт
-Завершальний розділ
-Аеронавігація
-Організація польотів
-Організація повітряних сполучень між державами
-Преамбула
-Аеродинаміка
Міжнародне перевезення, що здійснюється повітряним транспортом, регулюється такими нормативноправовими актами:
-Конвенцією Організації Об'єднаних Націй щодо морського перевезення вантажів 1978
-Конвенцією про міжнародну цивільну авіацію 1944 р.
-Міжнародною конвенцією про обмеження відповідальності власників морських суден 1924 р
-Афінською конвенцією про перевезення морем пасажирів і їх багажу 1974р
-Повітряним Кодексом України
-Угодою про міжнародні залізничні перевезення (КОТІФ) 1980 р.
-Конвенцією про уніфікацію деяких правил міжнародних повітряних перевезень 1929 р.
-Цивільним Кодексом України
-Паризькою угодою 1956 р. про комерційні права при нерегулярних повітряних сполученнях у Європі
Міжнародне перевезення, що здійснюється повітряним транспортом, регулюється такими нормативноправовими актами:
-Конвенцією Організації Об'єднаних Націй щодо морського перевезення вантажів 1978
-Чиказькими угодами 1944 р. про міжнародний повітряний транзит та про міжнародний повітряний
транспорт
-Міжнародною конвенцією про обмеження відповідальності власників морських суден 1924 р
-Афінською конвенцією про перевезення морем пасажирів і їх багажу 1974р
-Повітряним Кодексом України
-Токійською конвенцією про правопорушення та деякі інші акти, вчинені на борту повітряного судна,
1963 р.
-Цивільним Кодексом України
-Монреальською конвенцією про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти безпеки
цивільної авіації, 1971 р.
-Угодою про міжнародні залізничні перевезення (КОТІФ) 1980 р.
Міжнародне перевезення, що здійснюється повітряним транспортом, регулюється такими нормативноправовими актами:
-Токійською конвенцією про правопорушення та деякі інші акти, вчинені на борту повітряного судна,
1963 р.
-Женевською конвенцією про визнання прав на повітряне судно, 1948 р
-Монреальською конвенцією про боротьбу з незаконними актами, спрямованими проти безпеки
цивільної авіації, 1971 р.
-Конвенцією Організації Об'єднаних Націй щодо морського перевезення вантажів 1978

-Монреальським протоколом про боротьбу із незаконними актами насильства в аеропортах, які
обслуговують міжнародні польоти, 1988 р. (Доповнює Монреальську конвенцію, 1971 р.)
-Міжнародною конвенцією про обмеження відповідальності власників морських суден 1924 р
-Афінською конвенцією про перевезення морем пасажирів і їх багажу 1974р
-Чиказькими угодами 1944 р. про міжнародний повітряний транзит та про міжнародний повітряний
транспорт
-Угодою про міжнародні залізничні перевезення (КОТІФ) 1980 р.
Чиказька угода 1944 р. про міжнародне транзитне повітряне сполучення та Чиказька угода 1944 р. про
міжнародний повітряний транспорт передбачають ряд транзитно-комерційних прав, що їх держави
можуть надавати одна одній і що мають умовну назву "п'яти свобод повітря", а саме:
-право затримувати судно при порушенні ним правил польотів
-право транзитного перельоту через повітряний простір договірних держав і здійснення при цьому
посадок з некомерційною метою у певних пунктах їх територій
-право держави обмежувати іноземні повітряні судна у можливості користування аеропортами цієї
держави
-право вимагати відшкодування за порушення судном правил польтів
-право транзитного безпосадочного перельоту через повітряний простір договірних держав
-право привозити на територію певної договірної держави пасажирів, багаж, пошту та вантажі з
території тієї договірної держави, національність якої має повітряне судно, що здійснює перевезення
-право привозити на територію договірної держави будь-які вантажі
-право вивозити з території певної договірної держави пасажирів, багаж, пошту та вантажі на територію
тієї договірної держави, національність якої має повітряне судно, що здійснює перевезення
-право привозити на територію певної договірної держави, а також вивозити з неї пасажирів, багаж,
пошту та вантажі з будь-яких інших договірних держав
Згідно з Токійською конвенцією 1963 р. про правопорушення та деякі інші акти, вчинені на борту
повітряного судна держава може перервати політ іноземного судна для здійснення своєї юрисдикції у
випадках, коли:
-правопорушення мало наслідки не на її території
-правопорушення було вчинено іноземцем
-правопорушення було вчинено особою без громадянства
-правопорушення було вчинене громадянином або супроти громадянина цієї держави
-правопорушення було вчинено проти безпеки цієї держави
-правопорушення вчинене проти безпеки цієї держави
-правопорушення полягає у нехтуванні норм і правил польотів та маневруванні у повітряному просторі
цієї держави
-здійснення юрисдикції необхідне для того, щоб забезпечити додержання зобов'язань цієї держави
відповідно до багатосторонньої міжнародної угоди
-правопорушення мало наслідки на її території
Згідно з Токійською конвенцією 1963 р. про правопорушення та деякі інші акти, вчинені на борту
повітряного судна держава може перервати політ іноземного судна для здійснення своєї юрисдикції у
випадках, коли:
-правопорушення було вчинено іноземцем
-правопорушення було вчинено особою без громадянства
-правопорушення мало наслідки не на її території
-правопорушення було вчинене громадянином або супроти громадянина цієї держави
-правопорушення мало наслідки на її території
-правопорушення було вчинено проти безпеки цієї держави
-правопорушення вчинене проти безпеки цієї держави
-здійснення юрисдикції необхідне для того, щоб забезпечити додержання зобов'язань цієї держави
відповідно до багатосторонньої міжнародної угоди
-правопорушення полягає у нехтуванні норм і правил польотів та маневруванні у повітряному просторі
цієї держави

У разі відсутності згоди сторін щодо застосування права, відносини сторін за договорами морського
перевезення і морського круїзу регулюються законодавством тієї держави, де _________________
сторона, що є____________
-заснована;
-перевізником;
-вантажовідправником;
-вантажоодержувачем;
-судновласником;
-має місце постійного перебування;
-має основне місце діяльності;
-страховиком;
-має місце розміщення філія чи представництво.
Об'єктами суміжних прав, незалежно від призначення, змісту, оцінки, способу і форми вираження є:
-літературні твори
-фонограми
-відеограми
-музичні твори
-аудіовізуальні твори
-виконання хореографічних творів
-твори образотворчого мистецтва
-передачі (програми) організацій мовлення
-виконання літературних творів
! 2 Міжнародно-правовий захист інтелектуальної власності.
Якщо чинним міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою
України, встановлено інші правила, ніж ті, що містяться в законодавстві України про авторське право і
суміжні права то
- застосовуються норми національного законодавства
- застосовуються норми підзаконних нормативно-правових актів
- застосовуються правила міжнародного договору
- застосовують рішення міжнародних організацій з цього питання
- застосовуються норми міжнародного права
Фізична особа, яка своєю творчою працею створила твір – це
- автор
- виконавець
- власник твору
- співвласник твору
- розпорядник твору
Актор (театру, кіно тощо), співак, музикант, танцюрист або інша особа, яка виконує роль, співає, читає,
декламує, грає на музичному інструменті, танцює чи будь-яким іншим способом виконує твори
літератури, мистецтва чи твори народної творчості, циркові, естрадні, лялькові номери, пантоміми
тощо, а також диригент музичних і музично-драматичних творів – це
- автор
- власник твору
- виконавець
- співвласник твору
- розпорядник твору

Всесвітня конвенція про авторське право була прийнята
- 17 травня 1945 року
- 8 січня 1958 року
- 27 червня 1963 року
- 6 вересня 1952 року
- 18 березня 1961 року
Дата набуття чинності для України Всесвітньої конвенції про авторське право
- 7 травня 1945 року
- 17 січня 1994 року
- 8 березня 1958 року
- 7 квітня 1963 року
- 8 березня 1961 року
Строк охорони творів, на які поширюється дія Всесвітньої конвенції про авторське право, не може бути
коротшим за період, що охоплює час життя автора і …. років після його смерті.
- 45 років
- 60 років
- 25 років
- 80 років
- 30 років
Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів набрала чинності для України
- 25 жовтня 1995 року
- 11 липня 1991 року
- 16 серпня 1996 року
- 7 червня 1992 року
- 19 липня 1993 року
На які об’єкти не поширюється охорона, надавана Бернською конвенцією про охорону літературних і
художніх творів
- авторські вірші
- слова музичних пісень
- повідомлення про новини дня
- твори прикладного мистецтва
- малюнки
Згідно з Бернською конвенцією про охорону літературних і художніх творів, твір вважається
випущеним у світ одночасно у кількох країнах, якщо він було випущений у двох або більше країнах
протягом … після першого його випуску
- 15 днів
- 20 днів
- 35 днів
- 30 днів
- одного місяця
В якому році Україна приєдналася до Договору Всесвітньої організації інтелектуальної власності про
авторське право 1996 року?
- в 2004 році
- в 1999 році
- в 2001 році

- в 2003 році
- в 1998 році
Строк охорони творів, на які поширюється дія Бернської конвенції про охорону літературних і художніх
творів становить увесь час життя автора і … років після його смерті.
- 45 років
- 50 років
- 60 років
- 80 років
- 30 років
Об'єктами суміжних прав, незалежно від призначення, змісту, оцінки, способу і форми вираження, є:
- літературні твори
- музичні твори
- аудіовізуальні твори
- фонограми
- твори образотворчого мистецтва
Об'єктами суміжних прав, незалежно від призначення, змісту, оцінки, способу і форми вираження, є:
- виконання літературних творів
- літературні твори
- музичні твори
- аудіовізуальні твори
- твори образотворчого мистецтва
Об'єктами суміжних прав, незалежно від призначення, змісту, оцінки, способу і форми вираження, є:
- літературні твори
- музичні твори
- виконання хореографічних творів
- аудіовізуальні твори
- твори образотворчого мистецтва
Суб'єктами суміжних прав є:
- автори творів
- спадкоємці авторів творів
- особи, яким автори передали свої авторські майнові права
- виконавці творів
- особи, яким спадкоємці автора передали свої авторські майнові права
Суб'єктами суміжних прав є:
- виробники фонограм
- автори творів
- спадкоємці авторів творів
- особи, яким автори передали свої авторські майнові права
- особи, яким спадкоємці автора передали свої авторські майнові права
Суб'єктами суміжних прав є:
- автори творів
- виробники відеограм
- спадкоємці авторів творів

- особи, яким автори передали свої авторські майнові права
- особи, яким спадкоємці автора передали свої авторські майнові права
Суб'єктами суміжних прав є:
- автори творів
- спадкоємці авторів творів
- особи, яким автори передали свої авторські майнові права
- організації мовлення та їх правонаступники
- особи, яким спадкоємці автора передали свої авторські майнові права
Внаслідок факту виконання твору, виробництва фонограми, виробництва відеограми, оприлюднення
передачі організації мовлення виникає
- авторське право
- патентне право
- право розпорядження
- право власності
- суміжне право
Коли була прийнята Міжнародна конвенція про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і
організацій мовлення?
- 3 лютого 1960 року
- 26 жовтня 1961 року
- 7 січня 1965 року
- 4 грудня 1969 року
- 9 січня 1963 року
Яким правом користуються виробники фонограм згідно із Міжнародною конвенцією про охорону
інтересів виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення від 26 жовтня 1961 року?
- самостійно відтворювати свої фонограми
- продавати свої фонограми за кордон
- надавати свої фонограми для відтворення в ефір іноземних держав
- правом дозволяти пряме відтворення своїх фонограм
- обмінювати свої фонограми на інші
Яким правом користуються виробники фонограм згідно із Міжнародною конвенцією про охорону
інтересів виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення від 26 жовтня 1961 року?
- самостійно відтворювати свої фонограми
- продавати свої фонограми за кордон
- надавати свої фонограми для відтворення в ефір іноземних держав
- обмінювати свої фонограми на інші
- правом забороняти пряме відтворення своїх фонограм
Одночасна передача телерадіопродукції однієї організації мовлення іншою організацією мовлення – це
- ретрансляція
- телерадіомовлення
- трансляція
- прямий ефір
- відтворення
Фізична або юридична особа, яка першою здійснила звуковий запис звучання виконання або інших
звуків – це

- автор
- виконавець
- творець
- виробник фонограми
- розпорядник запису
Передача бездротовими засобами звуків або зображень і звуків для приймання публікою – це
- ретрансляція
- прямий ефір
- телерадіомовлення
- трансляція
- відтворення
Пріоритет, авторство і право власності на винахід засвідчуються
- ліцензією
- патентом (деклараційним патентом)
- свідоцтвом на право власності
- актом на право власності
- технічним патентом
Пріоритет, авторство і право власності на корисну модель засвідчуються
- ліцензією
- свідоцтвом на право власності
- актом на право власності
- технічним патентом
- деклараційним патентом
Строк дії патенту України на винахід становить … від дати подання заявки до Установи.
- 20 років
- 5 років
- 15 років
- 25 років
- 30 років
Строк дії деклараційного патенту на винахід становить … від дати подання заявки до Установи.
- 5 років
- 6 років
- 15 років
- 25 років
- 30 років
Строк дії деклараційного патенту на корисну модель становить … від дати подання заявки до Установи.
- 5 років
- 15 років
- 10 років
- 25 років
- 30 років
Право на одержання патенту має …, якщо інше не передбачено Законом.
- розробник
- винахідник

- автор
- виконавець
- спадкоємець власника
Винахідники, які спільно створили винахід (корисну модель), мають однакові права на одержання
патенту, якщо інше
- не передбачено законом
- не передбачено міжнародним договором
- не передбачено угодою між ними
- не передбачено рішенням роботодавця
- не передбачено підзаконними нормативно-правовими актами
Видача патенту здійснюється Установою у … строк після його державної реєстрації.
- 10-денний
- 5-денний
- 3-денний
- місячний
- 15-денний
Договір про патентну кооперацію був прийнятий
- 20 грудня 1971 року
- 19 червня 1970 року
- 25 січня 1974 року
- 29 лютого 1973 року
- 23 січня 1975 року
Договір про патентну кооперацію від 19 червня 1970 року набув чинності для України:
- 25 грудня 1991 року
- 10 серпня 1990 року
- 15 червня 1994 року
- 19 липня 1993 року
- 13 червня 1995 року
Згідно з Договором про патентну кооперацію від 19 червня 1970 року "національний патент" означає
патент
- виданий, у відповідності до національного законодавства
- виданий з порушенням норм міжнародного права
- виданий національним органом
- який діє лише на території певної держави
- має загальнонаціональне значення
Згідно з Договором про патентну кооперацію від 19 червня 1970 року за кожною міжнародною заявкою
проводиться
- міжнародне розслідування
- національний пошук
- національна перевірка
- міжнародна перевірка
- міжнародний пошук
Коли було підписано Договір про патентне право?
- 14 січня 2002 року

- 1 червня 2000 року
- 15 лютого 2001 року
- 19 грудня 2003 року
- 12 січня 2004 року
Коли Верховною Радою України було ратифіковано Договір про патентне право від 1 червня 2000 року?
- 14 січня 2002 року
- 15 лютого 2001 року
- 19 грудня 2003 року
- 22 листопада 2002 року
- 12 січня 2004 року
Строк охорони авторських прав за Бернською конвенцією про охорону літературних і художніх творів
становить:
- увесь період життя автора і 50 років після його смерті
- увесь період життя автора і 70 років після його смерті
- увесь період життя автора і 30 років після його смерті
- увесь період життя автора і 25 років після його смерті
- увесь період життя автора і 80 років після його смерті
Якщо чинним міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою
України, встановлено інші правила, ніж ті, що містяться в законодавстві України про авторське право і
суміжні права то
-застосовуються норми національного законодавства
-застосовуються норми підзаконних нормативно-правових актів
-застосовуються правила міжнародного договору
-застосовують рішення міжнародних організацій з цього питання
-застосовуються норми міжнародного права
Фізична особа, яка своєю творчою працею створила твір – це
-виконавець
-власник твору
-автор
-співвласник твору
-розпорядник твору
Актор (театру, кіно тощо), співак, музикант, танцюрист або інша особа, яка виконує роль, співає, читає,
декламує, грає на музичному інструменті, танцює чи будь-яким іншим способом виконує твори
літератури, мистецтва чи твори народної творчості, циркові, естрадні, лялькові номери, пантоміми
тощо, а також диригент музичних і музично-драматичних творів – це
-автор
-власник твору
-виконавець
-співвласник твору
-розпорядник твору
Всесвітня конвенція про авторське право була прийнята
-17 травня 1945 року
-8 січня 1958 року
-6 вересня 1952 року
-27 червня 1963 року
-18 березня 1961 року

Дата набуття чинності для України Всесвітньої конвенції про авторське право
-7 травня 1945 року
-8 березня 1958 року
-17 січня 1994 року
-7 квітня 1963 року
-8 березня 1961 року
Строк охорони творів, на які поширюється дія Всесвітньої конвенції про авторське право, не може бути
коротшим за період, що охоплює час життя автора і …. років після його смерті.
-45 років
-60 років
-25 років
-80 років
-30 років
Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів набрала чинності для України
-11 липня 1991 року
-16 серпня 1996 року
-25 жовтня 1995 року
-7 червня 1992 року
-19 липня 1993 року
На які об’єкти не поширюється охорона, надавана Бернською конвенцією про охорону літературних і
художніх творів
-авторські вірші
-слова музичних пісень
-повідомлення про новини дня
-твори прикладного мистецтва
-малюнки
Згідно з Бернською конвенцією про охорону літературних і художніх творів, твір вважається
випущеним у світ одночасно у кількох країнах, якщо він було випущений у двох або більше країнах
протягом … після першого його випуску
-15 днів
-20 днів
-30 днів
-35 днів
-одного місяця
В якому році Україна приєдналася до Договору Всесвітньої організації інтелектуальної власності про
авторське право 1996 року?
-в 2004 році
-в 1999 році
-в 2001 році
-в 2003 році
-в 1998 році
Строк охорони творів, на які поширюється дія Бернської конвенції про охорону літературних і художніх
творів становить увесь час життя автора і п'ятдесят років після його смерті.
-45 років
-60 років

-50 років
-80 років
-30 років
Об'єктами суміжних прав, незалежно від призначення, змісту, оцінки, способу і форми вираження, є:
-літературні твори
-музичні твори
-аудіовізуальні твори
-фонограми
-твори образотворчого мистецтва
Об'єктами суміжних прав, незалежно від призначення, змісту, оцінки, способу і форми вираження, є:
-літературні твори
-музичні твори
-аудіовізуальні твори
-виконання літературних творів
-твори образотворчого мистецтва
Об'єктами суміжних прав, незалежно від призначення, змісту, оцінки, способу і форми вираження, є:
-літературні твори
-музичні твори
-аудіовізуальні твори
-виконання хореографічних творів
-твори образотворчого мистецтва
Суб'єктами суміжних прав є:
-автори творів
-спадкоємці авторів творів
-особи, яким автори передали свої авторські майнові права
-виконавці творів
-особи, яким спадкоємці автора передали свої авторські майнові права
Суб'єктами суміжних прав є:
- автори творів
- спадкоємці авторів творів
- особи, яким автори передали свої авторські майнові права
- виробники фонограм
- особи, яким спадкоємці автора передали свої авторські майнові права
Суб'єктами суміжних прав є:
- автори творів
- спадкоємці авторів творів
- особи, яким автори передали свої авторські майнові права
- виробники відеограм
- особи, яким спадкоємці автора передали свої авторські майнові права
Суб'єктами суміжних прав є:
- автори творів
- спадкоємці авторів творів
- особи, яким автори передали свої авторські майнові права

- організації мовлення та їх правонаступники
- особи, яким спадкоємці автора передали свої авторські майнові права
Внаслідок факту виконання твору, виробництва фонограми, виробництва відеограми, оприлюднення
передачі організації мовлення виникає
- авторське право
- патентне право
- право розпорядження
- суміжне право
- право власності
Коли була прийнята Міжнародна конвенція про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і
організацій мовлення?
- 3 лютого 1960 року
- 7 січня 1965 року
- 4 грудня 1969 року
- 26 жовтня 1961 року
- 9 січня 1963 року
Яким правом користуються виробники фонограм згідно із Міжнародною конвенцією про охорону
інтересів виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення від 26 жовтня 1961 року?
- самостійно відтворювати свої фонограми
- продавати свої фонограми за кордон
- надавати свої фонограми для відтворення в ефір іноземних держав
- правом дозволяти пряме відтворення своїх фонограм
- обмінювати свої фонограми на інші
Яким правом користуються виробники фонограм згідно із Міжнародною конвенцією про охорону
інтересів виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення від 26 жовтня 1961 року?
- самостійно відтворювати свої фонограми
- продавати свої фонограми за кордон
- надавати свої фонограми для відтворення в ефір іноземних держав
- правом забороняти пряме відтворення своїх фонограм
- обмінювати свої фонограми на інші
Одночасна передача телерадіопродукції однієї організації мовлення іншою організацією мовлення – це
- телерадіомовлення
- трансляція
- прямий ефір
- ретрансляція
- відтворення
Фізична або юридична особа, яка першою здійснила звуковий запис звучання виконання або інших
звуків – це
- автор
- виконавець
- творець
- виробник фонограми
- розпорядник запису
Передача бездротовими засобами звуків або зображень і звуків для приймання публікою – це

- ретрансляція
- прямий ефір
- трансляція
- телерадіомовлення
- відтворення
Пріоритет, авторство і право власності на винахід засвідчуються
- ліцензією
- патентом (деклараційним патентом)
- свідоцтвом на право власності
- актом на право власності
- технічним патентом
Пріоритет, авторство і право власності на корисну модель засвідчуються
- ліцензією
- деклараційним патентом
- свідоцтвом на право власності
- актом на право власності
- технічним патентом
Строк дії патенту України на винахід становить … від дати подання заявки до Установи.
- 5 років
- 20 років
- 15 років
- 25 років
- 30 років
Строк дії деклараційного патенту на винахід становить … від дати подання заявки до Установи.
- 5 років
- 6 років
- 15 років
- 25 років
- 30 років
Строк дії деклараційного патенту на корисну модель становить … від дати подання заявки до Установи.
- 5 років
- 10 років
- 15 років
- 25 років
- 30 років
Право на одержання патенту має …, якщо інше не передбачено Законом.
- розробник
- винахідник
- автор
- виконавець
- спадкоємець власника
Винахідники, які спільно створили винахід (корисну модель), мають однакові права на одержання
патенту, якщо інше
- не передбачено законом

- не передбачено угодою між ними
- не передбачено міжнародним договором
- не передбачено рішенням роботодавця
- не передбачено підзаконними нормативно-правовими актами
Видача патенту здійснюється Установою у … строк після його державної реєстрації.
- 10-денний
- місячний
- 5-денний
- 3-денний
- 15-денний
Договір про патентну кооперацію був прийнятий
- 20 грудня 1971 року
- 19 червня 1970 року
- 25 січня 1974 року
- 29 лютого 1973 року
- 23 січня 1975 року
Договір про патентну кооперацію від 19 червня 1970 року набув чинності для України:
- 10 серпня 1990 року
- 25 грудня 1991 року
- 15 червня 1994 року
- 19 липня 1993 року
- 13 червня 1995 року
Згідно з Договором про патентну кооперацію від 19 червня 1970 року "національний патент" означає
патент
- виданий, у відповідності до національного законодавства
- виданий національним органом
- виданий з порушенням норм міжнародного права
- який діє лише на території певної держави
- має загальнонаціональне значення
Згідно з Договором про патентну кооперацію від 19 червня 1970 року за кожною міжнародною заявкою
проводиться
- міжнародне розслідування
- міжнародний пошук
- національний пошук
- національна перевірка
- міжнародна перевірка
Коли було підписано Договір про патентне право?
- 14 січня 2002 року
- 1 червня 2000 року
- 15 лютого 2001 року
- 19 грудня 2003 року
- 12 січня 2004 року
Коли Верховною Радою України було ратифіковано Договір про патентне право від 1 червня 2000 року?
- 14 січня 2002 року

- 22 листопада 2002 року
- 15 лютого 2001 року
- 19 грудня 2003 року
- 12 січня 2004 року
В яких відповідях правильно зазначені міжнародні договори, що регулюють питання суміжних прав в
МПП:
- Парижська конвенція проо охорону промислової власності
- Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів
- Всесвітні конвенція про авторське право
- Женевська конвенція з охорони нових сортів рослин
- Міжнародна конвенція (Римська) про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і організації
мовлення
Строк охорони авторських прав за Бернською конвенцією про охорону літературних і художніх творів
становить:
-увесь період життя автора і 50 років після його смерті
- увесь період життя автора і 70 років після його смерті
- увесь період життя автора і 30 років після його смерті
- увесь період життя автора і 25 років після його смерті
- увесь період життя автора і 80 років після його смерті
В яких відповідях правильно зазначені міднародні договори, що регулюють питання суміжних прав в
МПП:
- Парижська конвенція проо охорону промислової власності
- Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів
- Всесвітні конвенція про авторське право
- Женевська конвенція з охорони нових сортів рослин
- Міжнародна конвенція (Римська) про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і організації
мовлення
Датою набрання чинності Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів для України
є:
- 25.11.95
- 25.12.95
- 25.01.95
- 25.11.2011
- 25.10.95
Країни, до яких застосовується дійсна Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів,
утворюють:
- Спілку для охорони прав авторів на їх літературні і художні твори
- Асоціацію для охорони прав авторів на їх літературні і художні твори
- Робочу групу для охорони прав авторів на їх літературні і художні твори
- Товариство охорони прав авторів на їх літературні і художні твори
- Союз для охорони прав авторів на їх літературні і художні твори
В якій відповіді правильно вказано пропущене слово? - “Всесвітня конвенція про авторське право була
розроблена і прийнята на спеціальній конференції, що була складена під егідою ЮНЕСКО і відбулася в
_________ в 1952 році»
- Берліні
- Лондоні

- Женеві
- Львові
- Берні
Строк охорони творів, на які поширюється дія Всесвітньої конвенції про авторське право 1952 року, не
може бути коротшим за період, що охоплює час життя автора і ….............
- п'ятдесят років після його народження
- десять років після його смерті
- двадцять років після його народження
- двадцять років після його смерті
- двадцять п'ять років після його смерті
Згідно з Всесвітньою конвенцією про авторське право 1952 року в Договірних Державах, які надають
охорону фотографічним творам, а також творам прикладного мистецтва, оскільки вони є художніми,
строк охорони таких творів не може бути коротшим.............
- двадцяти років
- п'ятнадцяти років
- семи років
- восьми років
- десяти років
Згідно з Всесвітньою конвенцією про авторське право 1952 року не випущені в світ твори громадян
кожної Договірної Держави користуються в кожній іншій Договірній Державі охороною, яку ця
Держава надає творам своїх громадян, що.........
- випущені в світ
- опубліковані
- перевидані
- повторно опубліковані
- не випущені в світ
Вставте пропущене слово в наступне положення: “Договір Всесвітньої організації інтелектуальної
власності про авторське право є спеціальною угодою в рамках значення Статті 20 ____________
конвенції про охорону літературних і художніх творів по відношенню до Договірних Сторін, які є
членами Союзу, створеного цією Конвенцією”
- Мінської
- Бернської
- Варшавської
- Паризької
- Женевської
Вставте пропущене слово в наступне речення: “Згідно з положеннями Договору Всесвітньої організації
інтелектуальної власності про авторське право охорона авторських прав поширюється на _______
вираження, а не на ідеї, процеси, методи діяльності або математичні концепції як такі:
- зміст
- спосіб
- способи
- змістовну частину
- форму
Вставте пропущене слово в наступне речення: “Згідно з положеннями Договору Всесвітньої організації
інтелектуальної власності про авторське право комп'ютерні програми охороняються як ____________
твори в розумінні Статті 2 Бернської конвенції”:

- художні
- мистецькі
- літературні
- образотворчі
- драматичні
Вставте пропущене слово в наступне речення: “Згідно з положеннями Договору Всесвітньої організації
інтелектуальної власності про авторське право “компіляції даних або іншої інформації в будь-якій
формі, які за підбором і розміщенням змісту є результатом інтелектуальної творчості, _____________ як
такі”:
- захищаються
- охороняються
- відтворюються
- викристовуються
- виконуються
Згідно з Міжнародною конвенцією про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і
організацій мовлення під наданням публіці примірників фонограми в достатній кількості мається на
увазі:
- відтворення
- поширення
- виступ
- аранжування
- публікація
Згідно з Міжнародною конвенцією про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і
організацій мовлення під виготовленням одного або кількох примірників запису мається на увазі:
- публікація
- відтворення
- телерадіомовлення
- ретрансляція
- поширення
Згідно з Міжнародною конвенцією про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і
організацій мовлення під передачею бездротовими засобами звуків або зображень і звуків для
приймання публікою мається на увазі:
- публікація
- відтворення
- ретрансляція
- поширення
- телерадіомовлення
Згідно з Міжнародною конвенцією про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і
організацій мовлення під одночасною передачею телерадіопродукції однієї організації мовлення іншою
організацією мовлення мається на увазі:
- поширення
- відтворення
- публікація
- телерадіомовлення
- ретрансляція
Згідно з Конвенцією про охорону інтересів виробників фонограм від незаконного відтворення їхніх

фонограм під "фонограмою" слід розуміти:
- будь-який звуковий запис звуків
- звуковий запис звуків
- будь-який виключно звуковий запис звуків
- будь-який виключно звуковий запис букв
- будь-який виключно звуковий запис дзвінких звуків
Згідно з Конвенцією про охорону інтересів виробників фонограм від незаконного відтворення їхніх
фонограм під "виробником фонограм" слід розуміти:
- лише фізичну особу, яка першою зробила запис звуків на фонограмі
- виключно фізичну особу, яка першою зробила запис звуків на фонограмі
- виключно юридичну особу, яка зробила запис звуків на фонограмі
- виключно фізичну особу, яка зробила запис звуків на фонограмі
- фізичну або юридичну особу, яка першою зробила запис звуків на фонограмі
Згідно з Конвенцією про охорону інтересів виробників фонограм від незаконного відтворення їхніх
фонограм під "копією" слід розуміти:
- носій, який записаний безпосередньо або опосередковано з фонограми, і який включає всі або значну
частину звуків, записаних на цій фонограмі
- носій, який містить звуки, записані опосередковано з фонограми, і який виключає всі або значну
частину звуків, записаних на цій фонограмі
- носій, який містить звуки, записані безпосередньо з фонограми, і який виключає всі або значну
частину звуків, записаних на цій фонограмі
- будь-який носій, який містить звуки
- носій, який містить звуки, записані безпосередньо або опосередковано з фонограми, і який включає всі
або значну частину звуків, записаних на цій фонограмі
Згідно з Конвенцією про охорону інтересів виробників фонограм від незаконного відтворення їхніх
фонограм під "розповсюдженням серед публіки" слід розуміти:
- будь-який акт, за допомогою якого оригінали безпосередньо або опосередковано пропонуються
публіці взагалі або будь-якій її частині
- будь-який процес, за допомогою якого оригінали безпосередньо або опосередковано пропонуються
публіці взагалі або будь-якій її частині
- будь-який процес, за допомогою якого копії безпосередньо пропонуються публіці взагалі або будьякій її частині
- будь-який процес, за допомогою якого копії опосередковано пропонуються публіці взагалі або будьякій її частині
- будь-який акт, за допомогою якого копії безпосередньо або опосередковано пропонуються публіці
взагалі або будь-якій її частині
Договір Всесвітньої організації інтелектуальної власності про авторське право, прийнятий
Дипломатичною конференцією 20 грудня 1996 року не поширюється на
-процеси
-літературні твори
-музичні твори
-архітектурні твори
-кінофільми
-ідеї
-художні твори
Договір Всесвітньої організації інтелектуальної власності про авторське право, прийнятий
Дипломатичною конференцією 20 грудня 1996 року не поширюється на
-літературні твори

-музичні твори
-архітектурні твори
-методи діяльності
-кінофільми
-математичні концепції
-художні твори
На які об’єкти не поширюється охорона, надавана Бернською конвенцією про охорону літературних і
художніх творів
-повідомлення про різні події, що мають характер простої прес-інформації
-слова музичних пісень
-авторські вірші
-малюнки
-повідомлення про новини дня
-твори прикладного мистецтва
-архітектурні твори
Країни, до яких застосовується Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів,
утворюють Союз для охорони прав авторів на їх … і … твори.
-слова музичних пісень
-авторські вірші
-художні твори
-малюнки
-твори прикладного мистецтва
-літературні твори
-архітектурні твори
Згідно із Бернською конвенцією про охорону літературних і художніх творів термін "літературні і
художні твори" охоплює
-винаходи
-корисні моделі
-брошури
-торговельні марки
-книги
-промислові зразки
-географічні зазначення
Згідно із Бернською конвенцією про охорону літературних і художніх творів термін "літературні і
художні твори" охоплює
-винаходи
-корисні моделі
-проповіді та інші подібного роду твори
-торговельні марки
-промислові зразки
-лекції
-географічні зазначення
Згідно із Бернською конвенцією про охорону літературних і художніх творів термін "літературні і
художні твори" охоплює
-винаходи
-корисні моделі
-пантоміми
-торговельні марки

-промислові зразки
-драматичні і музично-драматичні твори
-географічні зазначення
Згідно із Бернською конвенцією про охорону літературних і художніх творів термін "літературні і
художні твори" охоплює
-фотографічні твори
-винаходи
-корисні моделі
-твори прикладного мистецтва
-торговельні марки
-промислові зразки
-географічні зазначення
Згідно із Міжнародною конвенцією про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і
організацій мовлення від 26 жовтня 1961 року під "виконавцями" маються на увазі
-актор
-автор пісні
-особа, якій автор передав свої авторські майнові права
-співак
-спадкоємець автора твору
-близький родич автора твору
-особа, якій спадкоємець автора передав свої авторські майнові права
Згідно із Міжнародною конвенцією про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і
організацій мовлення від 26 жовтня 1961 року під "виконавцями" маються на увазі
-автор пісні
-особа, якій автор передав свої авторські майнові права
-музикант
-спадкоємець автора твору
-близький родич автора твору
-танцюрист
-особа, якій спадкоємець автора передав свої авторські майнові права
Згідно із Міжнародною конвенцією про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і
організацій мовлення від 26 жовтня 1961 року під "фонограмою" мається на увазі
-будь-який виключно звуковий запис звучання виконання
-запис звучання пісні
-запис голосу особи
-будь-який звуковий запис
-будь-який виключно звуковий запис звучання інших звуків
-запис звучання музичних інструментів
-запис розмови осіб
Згідно із Міжнародною конвенцією про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і
організацій мовлення від 26 жовтня 1961 року організації мовлення користуються правом дозволяти або
забороняти
-ретрансляцію своїх телерадіопередач
-виготовлення телерадіопередач
-продаж своїх телерадіопередач
-трансляцію своїх телерадіопередач по інших каналах
-зняття телерадіопередач з ефіру

-запис своїх телерадіопередач
-випускати нові телевізійні програми
Згідно із Міжнародною конвенцією про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і
організацій мовлення від 26 жовтня 1961 року організації мовлення користуються правом дозволяти або
забороняти
-публічне сповіщення своїх телепередач, якщо воно здійснюється в місцях, доступних для публіки за
вхідну плату
-виготовлення телерадіопередач
-продаж своїх телерадіопередач
-ретрансляцію своїх телерадіопередач
-трансляцію своїх телерадіопередач по інших каналах
-зняття телерадіопередач з ефіру
-випускати нові телевізійні програми
Знак охорони суміжних прав складається з таких елементів:
-латинська літера "А", обведена колом
-латинська літера "Х", обведена колом
-латинська літера "P", обведена колом
-ім’я автора твору
-рік першої публікації твору автором
-імена (назви) осіб, які мають щодо цих фонограм (відеограм) суміжні права
-імена (назви) осіб, які мають щодо цих фонограм (відеограм) патентні права
Знак охорони суміжних прав складається з таких елементів:
-латинська літера "P", обведена колом
-латинська літера "А", обведена колом
-латинська літера "Х", обведена колом
-ім’я автора твору
-рік першої публікації фонограми (відеограми)
-рік першої публікації твору автором
-імена (назви) осіб, які мають щодо цих фонограм (відеограм) патентні права
Знак охорони суміжних прав складається з таких елементів:
-імена (назви) осіб, які мають щодо цих фонограм (відеограм) суміжні права
-латинська літера "А", обведена колом
-латинська літера "Х", обведена колом
-ім’я автора твору
-рік першої публікації фонограми (відеограми)
-рік першої публікації твору автором
-імена (назви) осіб, які мають щодо цих фонограм (відеограм) патентні права
Вкажіть правильні законодавчі положення щодо строку дії суміжних прав
-майнові права виконавців охороняються протягом 10 років від дати першого запису виконання
-майнові права виконавців охороняються протягом 20 років від дати першого запису виконання
-майнові права виконавців охороняються протягом 50 років від дати першого запису виконання
-права виробників фонограм і відеограм охороняються протягом 20 років від дати першого
опублікування фонограми (відеограми)
-права виробників фонограм і відеограм охороняються протягом 10 років від дати першого
опублікування фонограми (відеограми)
-права виробників фонограм і відеограм охороняються протягом 50 років від дати першого
опублікування фонограми (відеограми)
-всі суміжні прав діють безстроково

Вкажіть правильні законодавчі положення щодо строку дії суміжних прав
-майнові права виконавців охороняються протягом 10 років від дати першого запису виконання
-майнові права виконавців охороняються протягом 20 років від дати першого запису виконання
-особисті немайнові права виконавців охороняються безстроково
-права виробників фонограм і відеограм охороняються протягом 50 років від дати першого
опублікування фонограми (відеограми)
-права виробників фонограм і відеограм охороняються протягом 20 років від дати першого
опублікування фонограми (відеограми)
-права виробників фонограм і відеограм охороняються протягом 10 років від дати першого
опублікування фонограми (відеограми)
-всі суміжні прав діють безстроково
Вкажіть правильні законодавчі положення щодо строку дії суміжних прав
-права виробників фонограм і відеограм охороняються протягом 50 років від дати їх першого
звукозапису (відеозапису), якщо фонограма (відеограма) не була опублікована протягом зазначеного
часу.
-майнові права виконавців охороняються протягом 10 років від дати першого запису виконання
-майнові права виконавців охороняються протягом 20 років від дати першого запису виконання
-права виробників фонограм і відеограм охороняються протягом 50 років від дати першого
опублікування фонограми (відеограми)
-права виробників фонограм і відеограм охороняються протягом 20 років від дати першого
опублікування фонограми (відеограми)
-права виробників фонограм і відеограм охороняються протягом 10 років від дати першого
опублікування фонограми (відеограми)
-всі суміжні прав діють безстроково
Корисна модель відповідає умовам патентоздатності, якщо вона є:
-новою
-оригінальною
-творчою
-корисною
-промислово придатною
-схваленою науковцями
-безпечною
Винахід відповідає умовам патентоздатності, якщо він є:
-оригінальним
-творчою
-новим
-корисною
-схваленим науковцями
-промислово придатним
-безпечним
Винахід відповідає умовам патентоздатності, якщо він є:
-має винахідницький рівень
-оригінальним
-творчою
-корисною
-схваленим науковцями
-промислово придатним
-безпечним

Державна реєстрація патенту (деклараційного патенту) на винахід та деклараційного патенту на
корисну модель здійснюється за наявності
-заявки на реєстрацію
-формули винаходу (корисної моделі)
-документів про сплату державного мита за його видачу
-реєстраційної картку заявника
-документів про сплату збору за публікації про видачу патенту
-висновків про випробування винаходу (корисної моделі)
-автобіографії винахідника
Згідно з Договором про патентну кооперацію від 19 червня 1970 року опис повинен розкривати винахід
досить … та …, щоб винахід міг бути здійснений фахівцем у даній галузі.
-ясно
-зрозуміло
-всесторонньо
-точно
-стисло
-повно
-конкретно
Правова охорона згідно з Законом України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» не
поширюється на такі об'єкти технології
-винаходи
-топографії інтегральних мікросхем
-корисні моделі
-штам мікроорганізму
-культура клітин рослини
-сорти рослин
-процес (спосіб), а також нове застосування відомого продукту чи процесу
Правова охорона згідно з Законом України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» не
поширюється на такі об'єкти технології
-винаходи
-корисні моделі
-породи тварин
-штам мікроорганізму
-культура клітин рослини
-топографії інтегральних мікросхем
-процес (спосіб), а також нове застосування відомого продукту чи процесу
Правова охорона згідно з Законом України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» не
поширюється на такі об'єкти технології
-біологічні в своїй основі процеси відтворення рослин та тварин, що не відносяться до небіологічних та
мікробіологічних процесів
-винаходи
-корисні моделі
-штам мікроорганізму
-культура клітин рослини
-результати художнього конструювання
-процес (спосіб), а також нове застосування відомого продукту чи процесу
Згідно з Законом України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» заявник – це особа, яка

-подала заявку
-набула прав заявника в іншому встановленому законом порядку
-має намір подати заявку
-опублікувала відомості про свій винахід
-повідомила громадськість про свій винахід
-провела випробування свого винаходу
-подала прохання про видачу їй патента
Згідно з Законом України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» правова охорона надається
винаходу (корисній моделі), що
-є високоефективним
-є відповідно випробуваним
-є корисним для суспільства
-не суперечить принципам гуманності
-є економічно вигідним
-не суперечить публічному порядку
-є безпечним
Згідно з Законом України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» правова охорона надається
винаходу (корисній моделі), що
-є безпечним
-є корисним для суспільства
-є відповідно випробуваним
-відповідає умовам патентоздатності
-не суперечить принципам моралі
-є економічно вигідним
-є високоефективним
Згідно з Бернською конвенцією про охорону літературних і художніх творів термін “літературні і
художні твори” охоплює:
- окремі твори в галузі літератури, залежно від способу вираження
- всі твори в галузі літератури, яким би способом і в якій би формі вони не були виражені
- твори в галузі науки і мистецтва, залежно від способу вираження
- всі твори в галузі науки, яким би способом і в якій би формі вони не були виражені
- твори в галузі літератури залежно від форми вираження
- всі твори в галузі мистецтва, яким би способом і в якій би формі вони не були виражені
- всі твори в галузі науки в залежності від форми вираження
Згідно з Бернською конвенцією про охорону літературних і художніх творів охороняються нарівні з
оригінальними творами, без шкоди правам автора оригінального твору:
- музичні переклади
- адаптації
- переклади мовами країн-учасниць Бернської конвенції
- сучасні адаптації
- переклади
- адаптації творів авторів-громадян країн-учасниць Бернської конвенції
- виконання фонограм
Згідно з Бернською конвенцією про охорону літературних і художніх творів охороняються нарівні з
оригінальними творами, без шкоди правам автора оригінального твору:
- музичні переклади
- музичні аранжування
- переклади мовами країн-учасниць Бернської конвенції

- інші переробки літературного твору
- інші переробки художнього твору
- сучасні адаптації
- адаптації творів авторів-громадян країн-учасниць Бернської конвенції
Згідно з Бернською конвенцією про охорону літературних і художніх творів автори драматичних,
музично-драматичних і музичних творів користуються виключним правом дозволяти:
- публічний показ і виконання своїх творів, включаючи публічний показ і виконання, здійснювані будьякими засобами і способами
- передачу своїх творів в ефір або публічне повідомлення цих творів будь-яким іншим способом
бездротової передачі знаків, звуків або зображень
- будь-яке публічне повідомлення, чи то по проводах або засобами бездротового зв'язку, повторно
переданого в ефір твору, якщо таке повідомлення здійснюється іншою організацією, ніж первісна
- передачу будь-яким способом постановок і виконань творів для загального відома
- публічне повідомлення переданого в ефір твору за допомогою гучномовця
- приватне повідомлення переданого в ефір твору за допомогою гучномовця
- публічне повідомлення переданого в ефір твору за допомогою будь-якого апарату, що передає знаки,
звуки або зображення
Згідно з Всесвітньою конвенцією про авторське право 1952 року авторське право включає виняткове
право автора:
- випускати в світ переклади творів, що охороняються на підставі цієї Конвенції
- випускати в світ анотації будь-яких творів
- перекладати твори, що охороняються на підставі цієї Конвенції
- випускати в світ переклади будь-яких власних творів
- дозволяти переклад творів, що охороняються на підставі цієї Конвенції
- дозволяти переклади будь-яких власних творів
- забороняти випускати в світ переклади будь-яких власних творів
Згідно з Всесвітньою конвенцією про авторське право 1952 року авторське право включає виняткове
право автора:
- дозволяти випуск у світ перекладів творів, що охороняються на підставі цієї Конвенції
- випускати в світ переклади будь-яких власних творів
- випускати в світ переклади творів, що охороняються на підставі цієї Конвенції
- дозволяти переклади будь-яких власних творів
- дозволяти переклад творів, що охороняються на підставі цієї Конвенції
- забороняти випускати в світ переклади будь-яких власних творів
- випускати в світ анотації будь-яких творів
Під «випуском у світ» у розумінні Всесвітньої конвенції про авторське право 1952 року слід розуміти:
- відтворення в якій-небудь матеріальній формі
- відтворення в якій-небудь нематеріальній формі
- надання невизначеному колу осіб примірників твору для читання
- надання визначеному колу осіб примірників твору
- надання невизначеному колу осіб примірників твору для ознайомлення шляхом здорового сприйняття
- надання визначеному колу осіб примірників твору для читання
- надання визначеному колу осіб копій примірників твору для читання
Під "випуском у світ" у розумінні Всесвітньої конвенції про авторське право 1952 року слід розуміти:
- відтворення в якій-небудь матеріальній формі
- надання визначеному колу осіб примірників твору для ознайомлення
- надання невизначеному колу осіб примірників твору для читання
- надання визначеному колу осіб примірників твору для ознайомлення шляхом здорового сприйняття

- надання невизначеному колу осіб примірників твору для ознайомлення шляхом здорового сприйняття
- надання визначеному колу осіб примірників твору для ознайомлення шляхом нездорового сприйняття
- надання визначеному колу осіб примірників твору для ознайомлення шляхом тверезого сприйняття
Вставте пропущені слова в наступні речення: “Згідно з положеннями Договору Всесвітньої організації
інтелектуальної власності про авторське право “компіляції даних або іншої інформації в будь-якій
формі, які за підбором і розміщенням _______ є результатом __________ творчості, охороняються як
такі. Така охорона _________________ на самі дані або інформацію і не обмежує будь-яке авторське
право, яке відноситься до самих даних або інформації, що містяться в компіляції”:
- змісту
- тексту
- форми
- інтелектуальної
- художньої
- не розповсюджується
- розповсюджується
Вставте пропущені слова в наступні речення: “Згідно з положеннями Договору Всесвітньої організації
інтелектуальної власності про авторське право “________ даних або іншої інформації в будь-якій формі,
які за підбором і розміщенням змісту є результатом інтелектуальної _____________, охороняються як
такі. Така ________ не розповсюджується на самі дані або інформацію і не обмежує будь-яке авторське
право, яке відноситься до самих даних або інформації, що містяться в компіляції”:
- компіляції
- бази
- системи
- творчості
- діяльності
- охорона
- захист
Вставте пропущені слова в наступне речення: “Згідно з положеннями Договору Всесвітньої організації
інтелектуальної власності про авторське право “Компіляції даних або іншої інформації в будь-якій
формі, які за підбором і розміщенням змісту є результатом інтелектуальної творчості, охороняються як
такі. Така охорона не розповсюджується на самі дані або інформацію і _____________ будь-яке
________ право, яке відноситься до самих даних або інформації, що містяться в ____________”:
- не обмежує
- обмежує
- авторське
- суміжне
- патентне
- компіляції
- базі

Згідно з Міжнародною конвенцією про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і
організацій мовлення під "виконавцями" маються на увазі:
- актори
- особи без громадянства
- співаки
- громадяни
- фізичні особи
- музиканти
- юридичні особи

Згідно з Міжнародною конвенцією про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і
організацій мовлення під "виконавцями" маються на увазі:
- особи, які виконують роль
- особи без громадянства
- особи, які співають
- громадяни
- фізичні особи
- особи, які декламують твори літератури
- юридичні особи
Згідно з Міжнародною конвенцією про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і
організацій мовлення під "виконавцями" маються на увазі:
- особи, які читають твори літератури чи мистецтва
- особи без громадянства
- громадяни
- особи, які будь-яким іншим способом беруть участь у виконанні творів літератури чи мистецтва
- особи, які виконують твори літератури чи мистецтва
- фізичні особи
- юридичні особи
Вставте пропущені слова в наступне положення Конвенції про охорону інтересів виробників фонограм
від незаконного відтворення їхніх фонограм: “Кожна держава-учасниця зобов'язується _________
інтереси виробників фонограм, які є громадянами інших країн-учасниць, від виробництва ________
фонограм без згоди виробника і від ввозу таких копій кожного разу, коли згадані виробництво або ввіз
здійснюється з метою їх розповсюдження серед публіки, а також від розповсюдження цих копій серед
публіки”:
- охороняти
- захищати
- відстоювати
- оберігати
- застерігати
- копій
- оригіналів
Вставте пропущені слова в наступне положення Конвенції про охорону інтересів виробників фонограм
від незаконного відтворення їхніх фонограм: “За національним законодавством кожної державиучасниці зберігається право визначення __________ заходів, за допомогою яких ця Конвенція буде
застосовуватись і які будуть включати один або більше із наступних заходів: охорона за допомогою
надання ________ права або іншого особливого права; охорона за допомогою законодавства щодо
нечесної конкуренції; охорона за допомогою кримінальних санкцій”
- юридичних
- демократичних
- національних
- авторського
- патентного
- суміжного
- окремого
Вставте пропущені слова в наступне положення Конвенції про охорону інтересів виробників фонограм
від незаконного відтворення їхніх фонограм: “За національним законодавством кожної державиучасниці ____________ право визначення терміну дії охорони, яка надається. Проте, якщо національне
законодавство передбачає визначений термін охорони, то цей термін не повинен бути меншим
__________ років, починаючи або з кінця року, в якому було зроблено перший запис фонограми, або з

кінця року, коли вона була вперше опублікована”:
- зберігається
- залишається
- припиняється
- призупиняється
- двадцяти
- десяти
- трьох
Згідно з Бернською конвенцією про охорону літературних і художніх творів не є випуском у світ
-представлення драматичного твору
-представлення музично-драматичного твору
-видання альбому гравюр
-видання музичного збірника
-видання автором своєї книги
-видання автором збірки віршів
-представлення кінематографічного твору
-виконання музичного твору
-публічне читання літературного твору
Згідно з Бернською конвенцією про охорону літературних і художніх творів не є випуском у світ
-повідомлення по проводах художніх творів
-представлення музично-драматичного твору
-видання альбому гравюр
-видання музичного збірника
-видання автором збірки віршів
-представлення кінематографічного твору
-передача в ефір літературних творів
-показ твору мистецтва
-видання автором своєї книги
Згідно з Бернською конвенцією про охорону літературних і художніх творів не є випуском у світ
-видання автором своєї книги
-публічне читання літературного твору
-передача в ефір художніх творів
-спорудження твору архітектури
-передача в ефір літературних творів
-показ твору мистецтва
-видання альбому гравюр
-видання музичного збірника
-видання автором збірки віршів
Згідно з Бернською конвенцією про охорону літературних і художніх творів не є випуском у світ
-видання автором своєї книги
-спорудження твору архітектури
-виконання музичного твору
-представлення музично-драматичного твору
-видання альбому гравюр
-видання музичного збірника
-видання автором збірки віршів
-передача в ефір художніх творів
-публічне читання літературного твору

Згідно із Бернською конвенцією про охорону літературних і художніх творів термін "літературні і
художні твори" охоплює
-винаходи
-брошури та інші письмові твори
-звертання
-драматичні і музично-драматичні твори
-пантоміми
-корисні моделі
-торговельні марки
-промислові зразки
-книги
Згідно із Бернською конвенцією про охорону літературних і художніх творів термін "літературні і
художні твори" охоплює
-винаходи
-проповіді та інші подібного роду твори
-драматичні твори
-корисні моделі
-торговельні марки
-промислові зразки
-хореографічні твори
-брошури та інші письмові твори
-пантоміми
Згідно із Бернською конвенцією про охорону літературних і художніх творів термін "літературні і
художні твори" охоплює
-винаходи
-музичні твори з текстом
-музичні твори без тексту
-малюнки
-корисні моделі
-торговельні марки
-промислові зразки
-кінематографічні твори
-твори живопису
Згідно із Бернською конвенцією про охорону літературних і художніх творів термін "літературні і
художні твори" охоплює
-винаходи
-фотографічні твори
-твори скульптури
-малюнки
-твори архітектури
-корисні моделі
-торговельні марки
-промислові зразки
-твори живопису
Згідно із Бернською конвенцією про охорону літературних і художніх творів термін "літературні і
художні твори" охоплює
-твори прикладного мистецтва
-твори скульптури
-винаходи

-корисні моделі
-географічні карти
-торговельні марки
-промислові зразки
-ілюстрації
-твори архітектури
Згідно із Бернською конвенцією про охорону літературних і художніх творів термін "літературні і
художні твори" охоплює
-ілюстрації
-географічні плани
-винаходи
-пластичні твори, що відносяться до географії
-пластичні твори, що відносяться до топографії
-корисні моделі
-торговельні марки
-промислові зразки
-географічні карти
Згідно із Бернською конвенцією про охорону літературних і художніх творів термін "літературні і
художні твори" охоплює
-твори живопису
-винаходи
-пантоміми
-корисні моделі
-промислові зразки
-проповіді та інші подібного роду твори
-ілюстрації
-географічні ескізи
-торговельні марки
Об'єктами суміжних прав, незалежно від призначення, змісту, оцінки, способу і форми вираження є:
-літературні твори
-музичні твори
-аудіовізуальні твори
-виконання хореографічних творів
-передачі (програми) організацій мовлення
-виконання літературних творів
-твори образотворчого мистецтва
-виконання музично-драматичних творів
-виконання інших творів
Об'єктами суміжних прав, незалежно від призначення, змісту, оцінки, способу і форми вираження є:
-літературні твори
-музичні твори
-виконання музичних творів
-аудіовізуальні твори
-виконання фольклорних творів
-твори образотворчого мистецтва
-виконання музично-драматичних творів
-виконання драматичних творів
-передачі (програми) організацій мовлення

Кожна Договірна Держава може у своєму національному законодавстві і своїх підзаконних актах
передбачати виключення з гарантованої Міжнародною конвенцією про охорону інтересів виконавців,
виробників фонограм і організацій мовлення охорони щодо
-короткочасного звукового запису, здійснюваного організацією мовлення на своєму власному
обладнанні і для своїх власних передач
-продажу з метою одержання прибутку
-продажу з метою популяризації твору
-продажу передачі за кордон
-використання в особистих цілях
-здійснення міжнародної трансляції
-використання коротких уривків з метою повідомлення про поточні події
-використання виключно в учбових цілях
-використання виключно в науково-дослідних цілях
Згідно із Міжнародною конвенцією про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і
організацій мовлення від 26 жовтня 1961 року під "виконавцями" маються на увазі
-автор пісні
-актор
-музикант
-особа, якій автор передав свої авторські майнові права
-близький родич автора твору
-співак
-спадкоємець автора твору
-танцюрист
-інші особи, які виконують роль або будь-яким іншим способом беруть участь у виконанні творів
літератури чи мистецтва
Згідно із Міжнародною конвенцією про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і
організацій мовлення від 26 жовтня 1961 року під "виконавцями" маються на увазі
-автор пісні
-особа, якій автор передав свої авторські майнові права
-спадкоємець автора твору
-близький родич автора твору
-музикант
-актор
-співак
-інші особи, які співають або будь-яким іншим способом беруть участь у виконанні творів літератури чи
мистецтва
-інші особи, які виконують роль або будь-яким іншим способом беруть участь у виконанні творів
літератури чи мистецтва
Згідно із Міжнародною конвенцією про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і
організацій мовлення від 26 жовтня 1961 року під "виконавцями" маються на увазі
-автор пісні
-інші особи, які співають або будь-яким іншим способом беруть участь у виконанні творів літератури чи
мистецтва
-особа, якій автор передав свої авторські майнові права
-близький родич автора твору
-інші особи, які читають або будь-яким іншим способом беруть участь у виконанні творів літератури чи
мистецтва
-спадкоємець автора твору
-інші особи, які декламують або будь-яким іншим способом беруть участь у виконанні творів
літератури чи мистецтва
-співак

-інші особи, які виконують роль або будь-яким іншим способом беруть участь у виконанні творів
літератури чи мистецтва
Згідно із Міжнародною конвенцією про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і
організацій мовлення від 26 жовтня 1961 року під "виконавцями" маються на увазі
-близький родич автора твору
-інші особи, які співають або будь-яким іншим способом беруть участь у виконанні творів літератури чи
мистецтва
-спадкоємець автора твору
-автор пісні
-особа, якій автор передав свої авторські майнові права
-актор
-інші особи, які виконують або будь-яким іншим способом беруть участь у виконанні творів літератури
чи мистецтва
-музикант
-інші особи, які виконують роль або будь-яким іншим способом беруть участь у виконанні творів
літератури чи мистецтва
Заявка на винахід повинна містити:
-заяву про видачу патенту на винахід чи деклараційного патенту на винахід
-висновки про безпечність використання винаходу (корисної моделі)
-опис винаходу
-формулу винаходу
-реєстраційну картку заявника
-висновки про випробування винаходу (корисної моделі)
-креслення (якщо на них є посилання в описі)
-реферат
-автобіографію винахідника
Заявка на корисну модель повинна містити:
-заяву про видачу патенту на винахід чи деклараційного патенту на корисну модель
-формулу корисної моделі
-реєстраційну картку заявника
-висновки про випробування винаходу (корисної моделі)
-креслення (якщо на них є посилання в описі)
-опис корисної моделі
-висновки про безпечність використання винаходу (корисної моделі)
-реферат
-автобіографію винахідника
Згідно з Договором про патентну кооперацію від 19 червня 1970 року посилання на "патент" повинні
розумітися як посилання на
-патенти
-раціональні моделі
-авторські свідоцтва
-свідоцтва про корисність
-свідоцтва про власність
-акти про корисність
-корисні моделі
-додаткові патенти
-повторні патенти
Згідно з Договором про патентну кооперацію від 19 червня 1970 року посилання на "патент" повинні

розумітися як посилання на
-додаткові свідоцтва
-свідоцтва про власність
-акти про корисність
-додаткові авторські свідоцтва
-додаткові свідоцтва про корисність
-повторні патенти
-раціональні моделі
-авторські свідоцтва
-свідоцтва про корисність
Згідно з Договором про патентну кооперацію від 19 червня 1970 року посилання на "патент" повинні
розумітися як посилання на
-свідоцтва про власність
-акти про корисність
-корисні моделі
-додаткові свідоцтва про корисність
-повторні патенти
-раціональні моделі
-додаткові свідоцтва
-патенти
-авторські свідоцтва
Різновидами патенту згідно з Законом України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі » є
-патент на винахід
-деклараційний патент на корисну модель
-патент на механічний винахід
-патент на електричний винахід
-деклараційний патент на винахід
-патент (деклараційний патент) на секретний винахід
-подвійний патент
-деклараційний патент на секретну корисну модель
-повторний патент
Правова охорона згідно з Законом України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» не
поширюється на такі об'єкти технології
-сорти рослин
-породи тварин
-штам мікроорганізму
-корисні моделі
-результати художнього конструювання
-біологічні в своїй основі процеси відтворення рослин та тварин, що не відносяться до небіологічних та
мікробіологічних процесів
-топографії інтегральних мікросхем
-процес (спосіб), а також нове застосування відомого продукту чи процесу
-культура клітин рослини і тварини
Згідно із Бернською конвенцією про охорону літературних і художніх творів термін "літературні і
художні твори" охоплює
-винаходи
-корисні моделі
-торговельні марки
-інші письмові твори
-промислові зразки

-книги
-географічні зазначення
ЩЕ додаються
1 рівень
Вкажіть рік набрання чинності Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів для
України:
7 жовтня 1997 року
25 жовтня 1995 року
25 жовтня 1994 року
3 грудня 1995 року
6 квітня 1995 року
Згідно з Бернською конвенцією про охорону літературних і художніх творів термін "Літературні і
художні твори" охоплює всі твори, крім:
книги
брошури
лекції,
звертання
промисловий зразок
Відповідно до Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів, що саме не є об’єктом
охорони нарівні з оригінальними творами, без шкоди правам автора оригінального твору:
переклади
адаптації
лекції
музичні аранжування
інші переробки літературного або художнього твору
Вкажіть протягом якого строку згідно з Бернською конвенцією про охорону літературних і художніх
творів твір вважається випущеним у світ одночасно у кількох країнах після першого його випуску:
20 днів
25 днів
30 днів
5 днів
10 днів
Відповідно до Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів, що саме слід розуміти
під творами, випущеними за згодою їхніх авторів, яким би не
був спосіб виготовлення
примірників, за умови, якщо ці примірники випущені в обіг у кількості, здатній задовольнити розумні
потреби публіки, беручи до уваги характер твору:
публікація творів
випущені у світ твори
розповсюдження творів
видані твори
ознайомлення з творами
Вкажіть термін охорони, надаваний згідно з Бернською конвенцією про охорону літературних і
художніх творів:
увесь час життя автора і п'ятдесят років після його смерті.
увесь час життя автора і шістдесят років після його смерті.
увесь час життя автора
п'ятдесят років після його смерті.
увесь час життя автора і десять років після його смерті.

Згідно з Бернською конвенцією про охорону літературних і художніх творів визначення осіб - що
мають авторське права на кінематографічний твір, зберігається за законодавством країни:
в якій витребовується охорона.
надається охорона
забезпечується охорона
надається захист
забезпечується захист
Згідно з Бернською конвенцією про охорону літературних і художніх творів під "протилежною або
особливою умовою" мається на увазі :
протилежна умова
будь-яка обмежувальна умова, що має відношення до зобов'язання.
відповідна умова
прийнята умова
забезпечена умова
Згідно з Бернською конвенцією про охорону літературних і художніх творів, які саме твори підлягають
арешту в будь-якій країні Союзу, в якій цей твір користується правовою охороною:
ліцензії
договори
майно
інше
контрафактні примірники
Згідно з Бернською конвенцією про охорону літературних і художніх творів яка країна, що не є членом
Союзу, може приєднатися до цього Акта і тим самим стати стороною цієї Конвенції і членом Союзу:
жодна
будь-яка країна
деякі
лише вибрані
лише визначені
Згідно з Бернською конвенцією про охорону літературних і художніх творів на який термін ця
Конвенція діє:
без обмеження терміном
лише 25 років
на строк, визначений сторонами
до 2017 року
втратила чинність
З якою метою згідно з Бернською конвенцією про охорону літературних і художніх творів країни, до
яких застосовується дійсна Конвенція, утворюється Союз:
захисту творів
охорони прав авторів на їх літературні і художні твори
охорони авторів
захисту прав країн
захисту інтересів
Згідно з Бернською конвенцією про охорону літературних і художніх творів країни збірники
літературних і художніх творів користуються охороною у:
окремих країнах
всіх країнах Союзу
всіх країнах
жодній
обраній, автором
Згідно з Бернською конвенцією про охорону літературних і художніх творів країни автори
драматичних, музично-драматичних і музичних творів користуються виключним правом дозволяти:

публічний показ і виконання своїх творів
використання творів
публікацію творів
написання творів
відтворення творів
Згідно з Бернською конвенцією про охорону літературних і художніх творів країною виробником
кінематографічного твору вважається, при відсутності доказу протилежного, фізична або юридична
особа:
яка повідомила про це
позначені на творі
визначені національним законом
зазначені друкованим способом
ім'я або назва якої зазначена на цьому творі звичайним способом.
Згідно з Бернською конвенцією про охорону літературних і художніх творів міжнародне бюро виконує,
зокрема, функції :
секретаріату різних органів Союзу
асамблеї
комітету
уряду
колегії
Згідно з Бернською конвенцією про охорону літературних і художніх творів хто є головною посадовою
особою Союзу і представляє Союз.
генеральний директор Організації
президент організації
міністр організації
заступник президента
консул
Згідно з Бернською конвенцією про охорону літературних і художніх творів що необхідно провести по
черзі в країнах Союзу , щоб ця конвенція могла підлягати перегляду з метою внесення до неї змін
конференції
наради
консультації
з'їзди
дебати
Згідно з Бернською конвенцією про охорону літературних і художніх творів до якого числа та року
необхідно здійснити внески до бюджету, а саме до:
першого грудня кожного року
першого листопада кожного року
першого січня кожного року
першого червня кожного року
першого лютого кожного року
У якому році була прийнята Конвенція про заснування всесвітньої організації інтелектуальної
власності?
1971
1967
1952
1961
1881
Де знаходиться штаб-квартира ВОІВ?
у Женеві
у Гаазі

у Лісабоні
у Лондоні
у Стокгольмі
Згідно Конвенції про заснування всесвітньої організації інтелектуальної власності Генеральний
директор Міжнародного бюро призначається на строк не менше …
6 років
8 років
по життєво
1 року
5 років
Згідно Конвенції про заснування Всесвітньої організації інтелектуальної власності “Конвенція набирає
чинності через …місяці…”
3
8
6
4
5
Виберіть правильну відповідь із наведеного переліку: Ціллю Конвенції про заснування всесвітньої
організації інтелектуальної власності являється
сприяти охороні інтелектуальної власності в всьому світі шляхом співпраці держав й у
відповідних випадках у взаємодії з будь-якої іншої міжнародної організацією
утворити Союз для охорони прав авторів на їх літературні і художні твори
удосконалити захист виключних прав у сфері інтелектуальної власності
забезпечення достатньої і ефективної охорони прав авторів і всіх інших власників авторських
прав на літературні, наукові і художні твори
захист права виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення
Ціллю Конвенції про заснування всесвітньої організації інтелектуальної власності являється
забезпечення достатньої і ефективної охорони прав авторів і всіх інших власників авторських
прав на літературні, наукові і художні твори
утворити Союз для охорони прав авторів на їх літературні і художні твори
удосконалити захист виключних прав у сфері інтелектуальної власності
забезпечити адміністративне співробітництво Союзів
захист права виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення
Назвіть функцію Організації ВОІВ згідно Конвенції про заснування Всесвітньої організації
інтелектуальної власності:
сприяння розробці заходів , розрахованих на поліпшення охорони інтелектуальної власності в
усьому світі і на гармонізацію національних законодавств у цій галузі;
удосконалення захисту виключних прав у сфері інтелектуальної власності
сприяння охороні інтелектуальної власності в всьому світі шляхом співпраці держав й у
відповідних випадках у взаємодії з будь-якої іншої міжнародної організацією
забезпечення достатньої і ефективної охорони прав авторів і всіх інших власників авторських
прав на літературні, наукові і художні твори
забезпечення адміністративного співробітництва Союзів
Назвіть функцію Організації ВОІВ згідно Конвенції про заснування Всесвітньої організації
інтелектуальної власності:
утворення Союзу для охорони прав авторів на їх літературні і художні твори
удосконалення захисту виключних прав у сфері інтелектуальної власності
сприяння охороні інтелектуальної власності в всьому світі шляхом співпраці держав й у
відповідних випадках у взаємодії з будь-якої іншої міжнародної організацією
забезпечення достатньої і ефективної охорони прав авторів і всіх інших власників авторських
прав на літературні, наукові і художні твори
сприяння укладенню міжнародних угод ,покликаних сприяти охороні інтелектуальної власності

Назвіть функцію Організації ВОІВ згідно Конвенції про заснування Всесвітньої організації
інтелектуальної власності:
забезпечення діяльністі служб , що полегшують міжнародну охорону інтелектуальної власності
та в відповідних випадках здійснення реєстрації в цій області , а також публікація відомостей, що
стосуються даної реєстрації ;
удосконалення захисту виключних прав у сфері інтелектуальної власності
сприяння охороні інтелектуальної власності в всьому світі шляхом співпраці держав й у
відповідних випадках у взаємодії з будь-якої іншої міжнародної організацією
забезпечення достатньої і ефективної охорони прав авторів і всіх інших власників авторських
прав на літературні, наукові і художні твори
забезпечення адміністративного співробітництва Союзів
Назвіть функцію Організації ВОІВ згідно Конвенції про заснування Всесвітньої організації
інтелектуальної власності:
пропозиція співпраці державам, запитуючим юридико -технічну допомогу в області
інтелектуальної власності
удосконалення захисту виключних прав у сфері інтелектуальної власності
сприяння охороні інтелектуальної власності в всьому світі шляхом співпраці держав й у
відповідних випадках у взаємодії з будь-якої іншої міжнародної організацією
забезпечення достатньої і ефективної охорони прав авторів і всіх інших власників авторських
прав на літературні, наукові і художні твори
забезпечення адміністративного співробітництва Союзів
Згідно Конвенції про заснування Всесвітньої організації інтелектуальної власності “Членом Організації
може стати також будь-яка держава ,яка не є членом будь-якого з Союзів , за умови , що…” :
вона є членом Організації Об'єднаних Націй ,якого-небудь із спеціалізованих установ, що у
зв'язку з Організацією Об'єднаних Націй , або Міжнародного агентства по атомній енергії є стороною
Статуту Міжнародного суду
не існує вимог,кожна держава може стати членом
вона не є членом Організації Об'єднаних Націй ,якого-небудь із спеціалізованих установ, що у
зв'язку з Організацією Об'єднаних Націй , або Міжнародного агентства по атомній енергії або є
стороною Статуту Міжнародного суду
законодавство даної держави передбачає удосконалення захисту виключних прав у сфері
інтелектуальної власності
держави зобов’язуються створити адміністративне співробітництво Союзів
Згідно Конвенції про заснування Всесвітньої організації інтелектуальної власності “Членом Організації
може стати також будь-яка держава ,яка не є членом будь-якого з Союзів , за умови , що…” :
вона запрошена Генеральною Асамблеєю стати стороною
не існує вимог,кожна держава може стати членом
вона не є членом Організації Об'єднаних Націй ,якого-небудь із спеціалізованих установ, що у
зв'язку з Організацією Об'єднаних Націй , або Міжнародного агентства по атомній енергії або є
стороною Статуту Міжнародного суду
законодавство даної держави передбачає удосконалення захисту виключних прав у сфері
інтелектуальної власності
держави зобов’язуються створити адміністративне співробітництво Союзів
Згідно Конвенції про заснування Всесвітньої організації інтелектуальної власності “Членом Організації
може стати також будь-яка держава ,яка не є членом будь-якого з Союзів , за умови , що…” :
є стороною Статуту Міжнародного суду
не існує вимог,кожна держава може стати членом
вона не є членом Організації Об'єднаних Націй ,якого-небудь із спеціалізованих установ, що у
зв'язку з Організацією Об'єднаних Націй , або Міжнародного агентства по атомній енергії або є
стороною Статуту Міжнародного суду
законодавство даної держави передбачає удосконалення захисту виключних прав у сфері
інтелектуальної власності

Назвіть повноваження Координаційного комітету згідно Конвенції про заснування Всесвітньої
організації інтелектуальної власності:
обговорює питання, що представляють спільний інтерес в області інтелектуальної власності , і
може приймати рекомендації з таких питань
підготовка періодичних переглядів Конвенції
інформування держав- членів про діяльність Комітету
дає поради органам Союзів , Генеральній Асамблеї ,Конференції та Генеральному директорові
по всіх адміністративних ,фінансових та інших питань , що становлять спільний інтерес для двох або
більше Союзів , або одного або більше Союзів та Організації ,зокрема , по бюджету витрат, спільних
для Союзів ;
розглядає всі питання, що відносяться до збереження і розвитку Союзу і застосування цієї
Конвенції
Назвіть повноваження Координаційного комітету згідно Конвенції про заснування Всесвітньої
організації інтелектуальної власності:
проводить дослідження і надає послуги, призначені полегшити охорону авторських прав
видає щомісячний журнал
інформування держав- членів про діяльність Комітету
до закінчення терміну повноважень Генерального Директора або коли пост Генерального
Директора стає вакантним ,представляє кандидата для призначення його на цей пост Генеральною
Асамблеєю ;
проводить дослідження і надає послуги, призначені полегшити охорону авторських прав
Назвіть повноваження Координаційного комітету згідно Конвенції про заснування Всесвітньої
організації інтелектуальної власності:
проводить дослідження і надає послуги, призначені полегшити охорону авторських прав
видає щомісячний журнал
готує проект порядку денного , а також проекти програми та бюджет Конференції
збирає і публікує інформацію, щодо охорони авторських прав.
проводить дослідження і надає послуги, призначені полегшити охорону авторських прав
Згідно Конвенції про заснування Всесвітньої організації інтелектуальної власності “інтелектуальна
власність” включає права, які відносяться до:
літературних, художніх і наукових творів
ідей,теорій,поглядів,концепцій певної особи
таємниці листування
державної таємниці
таємниці нарадчої кімнати
Згідно Конвенції про заснування Всесвітньої організації інтелектуальної власності “інтелектуальна
власність” включає права,які відносяться до:
ідей,поглядів,концепцій певної особи
товарних знаків , знаків обслуговування, фірмових найменувань та комерційних позначень
таємниці листування
державної таємниці
таємниці нарадчої кімнати
Конвенція про заснування Всесвітньої організації інтелектуальної власності “інтелектуальна власність”
включає права,які відносяться до:
державної таємниці
ідей,теорій,поглядів,концепцій певної особи
таємниці листування
винаходів у всіх областях людської діяльності , науковим відкриттям
таємниці нарадчої кімнати
Згідно Конвенції про заснування Всесвітньої організації інтелектуальної власності “інтелектуальна
власність” включає права,які відносяться до:
державної таємниці

ідей,теорій,поглядів,концепцій певної особи
таємниці листування
захисту проти недобросовісної конкуренції , а також всі інші права , що стосуються
інтелектуальної діяльності в виробничої , наукової , літературної та художньої областях.
таємниці нарадчої кімнати
Згідно Конвенції про заснування Всесвітньої організації інтелектуальної власності “Денонсація вступає
в дію після закінчення…”
1 року
6 місяців
8 місяців
2 місяців
4 місяців
Всесвітня конвенція про авторське право була прийнята
17 травня 1945 року
8 січня 1958 року
27 червня 1963 року
6 вересня 1952 року
18 березня 1961 року
Дата набуття чинності Всесвітньої конвенції про авторське право для України:
17 грудня 1993 року
17 січня 1994 року
17 листпада 1993 року
16 листопада 1993 року
16 січня 1994 року.
Відповідно до Всесвітньої конвенції про авторське право кожна Договірна Держава зобов'язується
вжити всіх заходів, необхідних для забезпечення достатньої і ефективної охорони прав авторів і всіх
інших власників авторських прав на літературні, наукові і художні твори, як-от (обрати неправильну
відповідь) :
твори письмові
твори живопису
порнографічні твори
драматичні твори
кінематографічні твори
Відповідно до Всесвітньої конвенції про авторське право строк охорони творів, на які поширюється
дія цієї Конвенції, не може бути коротшим за період, що охоплює час життя автора і.______ років
після його смерті:
30 років
35 років
25 років
20 років
50 років
Відповідно до Всесвітньої конвенції про авторське право вважається випущеним, одночасно в кількох
Державах деякий твір, що вийшов у двох або більше Державах протягом_______ днів після
першого випуску в світ:
20 днів
30 днів
25 днів
15 днів
35 днів
Всесвітня конвенція про авторське право була розроблена і прийнята на спеціальній конференції, що
була складена під егідою ЮНЕСКО і відбулася в _________ в 1952 році:

в Парижі
в Женеві
в Брюсселі
в Празі
в Лондоні
Відповідно до Всесвітньої конвенції про авторське право (6 вересня 1952 року), ця конвенція підлягає
депонуванню у Генерального Директора Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і
культури і буде відкрита для підписання всіма Державами протягом _________ днів від зазначеної
вище дати. Конвенція підлягає ратифікації або прийняттю Державами, які її підписали:
100 днів
150 днів
120 днів
60 днів
90 днів
Відповідно до Всесвітньої конвенції про авторське право « … кожна Держава на час депонування її
документа про ратифікацію, прийняття або приєднання буде спроможна згідно із своїм внутрішнім
законодавством, застосовувати ….цієї Конвенції» :
рішення
постанови
розпорядження
положення
правила
Відповідно до Всесвітньої конвенції про авторське право «Міжурядовий комітет складається
з
представників …. Договірних Держав, які визначаються з врахуванням справедливого географічного
представництва …»:
десяти
п’яти
восьми
семи
дванадцяти
Відповідно до Всесвітньої конвенції про авторське право «Міжурядовий комітет скликатиме
конференції для перегляду Конвенції, коли він визнає це за необхідне або на вимогу принаймні
(…)Договірних Держав чи більшості Договірних Держав доти, доки їхня кількість не досягне
двадцяти» :
двох
трьох
п’яти
восьми
десяти
Відповідно до Всесвітньої конвенції про авторське право денонсація цієї Конвенції провадиться
шляхом нотифікації :
Генеральному Директору Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури
Генеральному Секретарю Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури
Генеральному Директору Організації американських держав
Генеральному Секретарю Організації американських держав
Генеральному Консулу Організації американських держав
Відповідно до Всесвітньої конвенції про авторське право денонсація Конвенції буде дійсною лише
щодо держави, країни чи території, від імені яких вона зроблена, і лише через … місяців від дня
одержання нотифікації:
10 місяців
12 місяців

6 місяців
5 місяців
11 місяців
Відповідно до Всесвітньої конвенції про авторське право застереження до цієї Конвенції …
не допускаються
не дозволяються
не забороняються
не акцептуються
не санкціонуються
Відповідно до Всесвітньої конвенції про авторське право «Права, отримані в будь-якій Договірній
Державі на підставі таких існуючих конвенцій чи домовленостей, які діють до набуття чинності
цієї Конвенції…»:
не порушуються
не зачіпаються
не обмежуються
не скасовуються
не скасовуються
Відповідно до Всесвітньої конвенції про авторське право ця Конвенція ні в чому не зачіпає постанов
________ конвенції про охорону літературних і художніх творів і належності до Спілки, утвореної цією
Конвенціі:
Віденської
Женевської
Бернської
Варшавської
Мадридської
Відповідно до Всесвітньої конвенції про авторське право ратифікація, прийняття або приєднання
здійснюються шляхом депонування відповідних документів у … :
Генерального Директора Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури
Генерального Консула Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури
Генерального Директора Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури
Генерального Секретаря Організації американських держав
Генерального Консула Організації американських держав
Відповідно до Всесвітньої конвенції про авторське право «__________ право включає виняткове
право автора перекладати, випускати в світ переклади і дозволяти переклад і випуск у світ
перекладів творів, що охороняються на підставі цієї Конвенції»:
суміжне
авторське
патентне
виключне
винахідницьке
Відповідно до Всесвітньої конвенції про авторське право «авторське право включає виняткове право
автора ____________, випускати в світ переклади і дозволяти переклад і випуск у світ перекладів
творів, що охороняються на підставі цієї Конвенції»:
читати
перекладати
писати
творити
малювати
Термін охорони, наданий Бернською Конвенцією про охорону літературних і художніх творів,
становить увесь час життя автора і ____ років після його смерті
25 років

50 років
70 років
75 років
60 років
Відповідно до положень Бернської Конвенції про охорону літературних і художніх творів ліцензії,
одержувані після трьох років, не можуть бути видані до закінчення додаткового ___________періоду
одномісячного
шестимісячного
двохмісячного
трьохмісячного
дев’ятимiсячного
Відповідно до положень Бернської Конвенції про охорону літературних і художніх творів, ліцензії,
одержувані після одного року, не можуть бути видані до закінчення додаткового ___________періоду
одномісячного
шестимісячного
двохмісячного
трьохмісячного
дев’ятимiсячного
Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів була прийнята у _____році
1929
1950
1971
1990
1960
Відповідно до Бернської Конвенції про охорону літературних і художніх творів права, визнані за
автором на підставі попереднього пункту, зберігають силу після його смерті принаймні до припинення
майнових прав і здійснюються особами або установами, уповноваженими на це законодавством країни,
в якій ___________________
витребується охорона
подана заява до суду
помер автор
написаний твір
опублікований твір
Відповідно до Бернської Конвенції про охорону літературних і художніх творів засоби захисту для
забезпечення прав, регулюються законодавством країни, в якій ______________________
витребувана охорона
подана заява до суду
помер автор
написаний твір
опублікований твір
Відповідно до Бернської Конвенції про охорону літературних і художніх творів будь-який звуковий або
візуальний запис визнається ______________________для цілей цієї Конвенції
копіюванням
піратством
переробленням
використанням
відтворенням
Відповідно до Бернської Конвенції про охорону літературних і художніх творів для кінематографічних
творів країни Союзу вправі передбачити, що термін охорони закінчується через _______________ років
після того, як твір за згодою автора було зроблено доступним для загального відома
25 років

50 років
70 років
75 років
60 років
Відповідно до Бернської Конвенції про охорону літературних і художніх творів твір вважається
випущеним у світ одночасно у кількох країнах, якщо він було випущений у двох або більше країнах
протягом ______________днів після першого його випуску
5
10
20
30
60
Відповідно до Бернської Конвенції про охорону літературних і художніх творів за законодавством країн
Союзу зберігається право повністю або частково вилучити із охорони, передбаченої попередньою
статтею, _________________________ і промови, виголошені під час судових процесів
політичні промови
особисті розмови
релігійні промови
світські промови
наукові промови
Відповідно до Бернської Конвенції про охорону літературних і художніх творів за законодавством країн
Союзу зберігається право повністю або частково вилучити із охорони, передбаченої попередньою
статтею, політичні промови і ______________________________________
промови, виголошені під час судових процесів
особисті розмови
релігійні промови
світські промови
наукові промови
Відповідно до Бернської Конвенції про охорону літературних і художніх творів охорона, передбачена
цією Конвенцією, застосовується, навіть якщо умови, передбачені статтею 3, не будуть виконані: (a) до
авторів кінематографічних творів, виробник яких має свою ________________або звичайне місце
проживання в однієї з країн Союзу
кіностудію
кватиру
штаб-квартиру
машину
місце роботи
Відповідно до Бернської Конвенції про охорону літературних і художніх творів автори літературних і
художніх творів, охороняються цією Конвенцією, користуються виключним правом дозволяти
_________________________________цих творів будь-яким чином і в будь-якій формі
відтворення
копіювання
використання
знищення
перероблення
Відповідно до Бернської Конвенції про охорону літературних і художніх творів Країни Союзу мають
право встановлювати термін охорони, що _____________терміни, передбачені попередніми пунктами
не перевищує
перевищує
звужує
розширює

скасовує
Відповідно до Бернської Конвенції про охорону літературних і художніх творів виробником
кінематографічного твору вважається, при відсутності доказу протилежного, фізична або юридична
особа, ім'я або назва якої зазначена на цьому творі ______________способом
каліграфічним
графічним
надзвичайним
звичайним
голографічним
Бернська Конвенція про охорону літературних і художніх творів застосовується до всіх творів, які на
момент набуття нею чинності не стали ще загальним надбанням в країні походження у зв'язку із
_____________________________________________
закінченням терміну охорони
публікацією
публічним відтворенням
продажем
знищенням
Відповідно до Бернської Конвенції про охорону літературних і художніх творів контрафактні
примірники твору підлягають арешту в будь-якій країні Союзу, в якій цей твір
використовується
розповсюджується
користується правовою охороною
продається
публічно відтворюється
Відповідно до Бернської Конвенції про охорону літературних і художніх творів будь-яка країна, що
заявила, що вона буде користуватися пільгою, передбаченою цією статтею, може щодо творів,
випущених у світ у друкованій або іншій аналогічній формі відтворення, замінити виключне право на
переклад, передбачене статтею 8, системою ____________________і непередаваних ліцензій, що
видаються компетентними органами на нижче зазначених умовах і з урахуванням статті IV
не виключних
виключних
платних
безоплатних
строкових
Відповідно до Бернської Конвенції про охорону літературних і художніх творів будь-яка країна, що
заявила, що вона буде користуватися пільгою, передбаченою цією статтею, може щодо творів,
випущених у світ у друкованій або іншій аналогічній формі відтворення, замінити виключне право на
переклад, передбачене статтею 8, системою не виключних і ______________________ліцензій, що
видаються компетентними органами на нижче зазначених умовах і з урахуванням статті IV
непередаваних
передаваних
платних
безоплатних
строкових
Відповідно до Бернської Конвенції про охорону літературних і художніх творів уряд кожної країни
представляється ______________________, який може мати заступників, радників і експертів
10 делегатами
2 делегатами
20 делегатами
1 делегатом
5 делегатами

Коли була підписана Паризька конвенція про охорону промислової власності?
17 березня 1889 року;
19 березня 1983 року;
20 березня 1883 року;
18 березня 1993 року;
10 березня 2003 року;
Коли Паризька конвенція про охорону промислової власності від 1883 року набула чинності для
України?
25 грудня 1991 року;
24 серпня 1991 року;
25 грудня 1992 року;
20 листопада 1990 року;
21 серпня 1992 року;
Відповідно до Паризької конвенції про охорону промислової власності об'єктами охорони промислової
власності є:
корисні моделі;
ділова репутація;
результати творчої діяльності;
патенти на обладнання;
технічне обладнання;
Відповідно до Паризької конвенції про охорону промислової власності об'єктами охорони промислової
власності є:
ділова репутація;
технічні зразки;
виробниче обладнання;
патенти на винаходи;
патенти на обладнання;
Відповідно до Паризької конвенції про охорону промислової власності промислова власність
розповсюджується на:
на захист інтелектуальної власності;
на відносини у сфері оренди землі;
промисловість і торгівлю;
на захист ділової репутації;
на свободу технічної творчості;
Відповідно до Паризької конвенції про охорону промислової власності промислова власність
розповсюджується також на:
на захист прав споживачів;
на відносини у сфері оренди землі;
на галузі сільськогосподарського виробництва;
на відносини у сфері землекористування;
на захист інтелектуальної власності;
Відповідно до Паризької конвенції про охорону промислової власності підставою для виникнення
права пріоритету визнається будь-яке подання ___________ , що має силу правильно оформленого
національного подання _________ відповідно до національного законодавства кожної країни
Союзу:
а) заяви;
б) клопотання;
в) заявки;
г) пропозиції;
д) повідомлення;

Відповідно до Паризької конвенції про охорону промислової власності відлік пріоритетних строків
подання заявки починається з дати:
а) реєстрації заявки;
б) подання заяви;
в) подання першої заявки;
г) отримання відповіді на заявку;
д) подання клопотання щодо реєстрації;
Відповідно до Паризької конвенції про охорону промислової власності країни Союзу по охороні
промислової власності можуть вимагати від особи, що подає заяву про пріоритет:
а) надання акту про дозвіл на проведення реєстрації заяви;
б) надання копії раніше поданої заявки (опису, креслень);
в) документ, що підтверджує факт подання другої заяви;
г) акт, яким було зафіксовано реєстрацію заяви;
д) надання копії поданої заявки;
Відповідно до Паризької конвенції про охорону промислової власності коли промисловий зразок
заявляється у країні з використанням права пріоритету, заснованого на поданні заявки на корисну
модель, пріоритетним строком є:
строк передбачений Паризькою конвенцією про охорону промислової власності від 1883 року;
двадцять днів;
один місяць;
строк, встановлений для промислових зразків.
строк, встановлений для технічних зразків;
Відповідно до Паризької конвенції про охорону промислової власності жодна країна Союзу по охороні
промислової власності не має права не визнати пріоритет чи відхилити заявку __________ на
підставі того, що заявник домагається декількох пріоритетів.
на винахід;
на патент;
на промисловий зразок;
всі відповіді є правильними;
жодна відповідь не є правильною;
Відповідно до Паризької конвенції про охорону промислової власності якою процедурою виявляється,
що заявка на патент є комплексною?
експертизою;
перевіркою;
обліком;
звіркою даних;
всі відповіді є правильними;
Відповідно до Паризької конвенції про охорону промислової власності заявки на авторські свідоцтва
на винаходи, що подаються:
в країні, передбаченій Паризькою конвенцією про охорону промислової власності від 1883 року;
в будь-якій країні;
в країні, де заявники проживають;
в країні, в якій заявники мають право витребувати за власним вибором або патент, або
авторське свідоцтво на винахід;
в країні, де заявники зареєстровані як юридичні особи.
Відповідно до Паризької конвенції про охорону промислової власності який строк надається для сплати
мита, передбаченого для збереження прав промислової власності:
звичайний строк;
пільговий строк , що складає не менше шести місяців,;
привілейований строк в один рік;
пільговий строк , що складає три місяці;

строк, передбачений умовами договору між країнами-учасницями Союзу по охороні промислової
власності;
Відповідно до Паризької конвенції про охорону промислової власності умови подання заявки та
реєстрації товарних знаків визначаються в кожній країні Союзу по охороні промислової власності:
Паризькою конвенцією про охорону промислової власності від 1883 року;
відповідно до міжнародного законодавства;
її національним законодавством;
всі відповіді є правильними;
жодна з відповідей не є правильною;
Відповідно до Паризької конвенції про охорону промислової власності , що не може бути перешкодою
до реєстрації знака для якого призначений товарний знак
найменування продукту;
характер продукту;
кількість продукту;
якість продукту;
комплектність продукту;
Відповідно до Паризької конвенції про охорону промислової власності Країни Союзу ________
забезпечити громадянам країн, що беруть участь у Союзі, ефективний захист від недобросовісної
конкуренції.
не зобов’язані;
зобов'язані;
мають право;
не мають права;
переважно мають.
Ціллю якої конвенції встановлюється національний режим охорони: (a) виконавців,
які
є
її
громадянами, щодо виконань, здійснених, переданих в ефір або вперше записаних на її території; (b)
виробників фонограм, які є її громадянами, щодо фонограм, вперше записаних або вперше
опублікованих на її території; (c) організацій мовлення, штаб-квартири яких розташовані на її
території, щодо телерадіомовлення, здійснюваного за допомогою передавачів, розташованих на її
території:
Конвенція про заснування Всесвітньої організації інтелектуальної власності
Бернська конвенція про охорону літературних і художніх творів
Всесвітня (Женевська) конвенція про авторське право
Міжнародна конвенція про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм, організацій
мовлення
Парижська конвенція про охорону промислової власності
Відповідно до Міжнародної конвенції про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм,
організацій мовлення, публікація – це:
надання публіці примірників фонограми в достатній кількості
одночасна передача телерадіопродукції однієї організації мовлення іншою організацією
мовлення
надання гласності будь-якій інформації
виготовлення одного або кількох примірників запису
передача бездротовими засобами звуків або зображень і звуків для приймання публікою
Відповідно до Міжнародної конвенції про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм,
організацій мовлення, телерадіомовлення – це:
надання публіці примірників фонограми в достатній кількості
одночасна передача телерадіопродукції однієї організації мовлення іншою
мовлення

організацією

надання гласності будь-якій інформації
виготовлення одного або кількох примірників запису
передача бездротовими засобами звуків або зображень і звуків для приймання публікою
Відповідно до Міжнародної конвенції про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм,
організацій мовлення, ретрансляція – це:
надання публіці примірників фонограми в достатній кількості
одночасна передача телерадіопродукції однієї організації мовлення іншою організацією
мовлення
надання гласності будь-якій інформації
виготовлення одного або кількох примірників запису
передача бездротовими засобами звуків або зображень і звуків для приймання публікою
Відповідно до Міжнародної конвенції про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм,
організацій мовлення, відтворення – це:
надання публіці примірників фонограми в достатній кількості
одночасна передача телерадіопродукції однієї організації мовлення іншою організацією
мовлення
надання гласності будь-якій інформації
виготовлення одного або кількох примірників запису
передача бездротовими засобами звуків або зображень і звуків для приймання публікою
Строк охорони, яка надається відповідно до Міжнародної конвенції про охорону інтересів виконавців,
виробників фонограм, організацій мовлення, триває принаймні до кінця _____________ періоду,
датованого з кінця року:
десятирічного
двадцятирічного
тридцятирічного
сорокарічного
п’ятдесятирічного
Через скільки років після набуття чинності Міжнародною конвенцією про охорону інтересів виконавців,
виробників фонограм, організацій мовлення будь-яка Договірна Держава може шляхом повідомлення
Генерального Секретаря Організації Об'єднаних Націй запропонувати скликати конференцію для
перегляду Конвенції:
три
п’ять
сім
дев’ять
десять
Коли була прийнята Міжнародна конвенція про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і
організацій мовлення:
26 жовтня 1961 року
14 грудня 1900 року
25 листопада 2013 року
24 липня 1971 року
12 грудня 2012 року
Де була прийнята Міжнародна конвенція про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і
організацій мовлення:
у Парижі

у Венеції
у Римі
у Києві
у Єгипті
Коли для України набула чинності Міжнародна конвенція про охорону інтересів виконавців, виробників
фонограм і організацій мовлення:
24 листопада 2013 року
10 вересня 2001 року
12 грудня 2012 року
26 жовтня 1961 року
20 вересня 2001 року
Під "виконавцями" у Міжнародній конвенції про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і
організацій мовлення маються на увазі:
суб'єкт господарювання, який виконує роботи або надає послуги
юридична або фізична особа, яка виконує роботи та надає послуги з технічного сервісу для іншої
особи з метою отримання прибутку
суб'єкт господарювання, предметом діяльності якого є надання житлово-комунальної послуги
споживачу відповідно до умов договору
фізична або юридична особа, яка першою здійснила звуковий запис звучання виконання або
інших звуків
актори, співаки, музиканти, танцюристи або інші особи, які виконують роль, співають,
читають, декламують, виконують або будь-яким іншим способом беруть участь у виконанні творів
літератури чи мистецтва
Охорона, що надається Міжнародною конвенцією про охорону інтересів виконавців, виробників
фонограм і організацій мовлення, не зачіпає і ніяким чином не впливає на захист:
авторських прав на твори літератури і мистецтва
приватної власності на твори літератури і мистецтва
суміжних прав
права користування на твори літератури і мистецтва
авторських прав на твори архітектури
Для прийняття будь-якої зміни Міжнародної конвенції про охорону інтересів виконавців, виробників
фонограм і організацій мовлення вимагається більшість у _____________ голосів держав, які беруть
участь у конференції з перегляду, за умови, що зазначена більшість становить дві третини держав,
які на дату проведення конференції з перегляду є учасницями Конвенції:
три четвертих
одну другу
дві четвертих
дві третини
одну третю
Будь-який спір між двома або більше Договірними Державами, що стосується тлумачення або
застосування Міжнародної конвенції про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і
організацій мовлення, якщо він не врегульований шляхом переговорів на вимогу будь-якої із сторін у
спорі, передається на розгляд до __________________, якщо тільки сторони не домовляться про інший
порядок його врегулювання:
Міжнародного Суду
Верховного Суду України
Міжнародного кримінального суду
Європейського суду з прав людини

Міжнародного трибуналу
Міжнародною конвенцією про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і організацій
мовлення засновується ___________________, до обов'язків якого входить: (a)вивчати питання,
пов'язані із застосуванням і дією цієї Конвенції; (b) збирати пропозиції та готувати документацію для
можливого перегляду цієї Конвенції:
Міжнародний Суд
Міжурядовий комітет
Міжурядовий парламент
Всесвітню організацію інтелектуальної власності
Міжнародний трибунал
Міжнародна конвенція про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення
укладена _________ мовою:
англійською
китайською
українською
італійською
російською
Якщо фонограма вперше опублікована в державі, яка не є учасницею Міжнародної конвенції про
охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення, але якщо протягом
___________ днів від дня її першої публікації вона також опублікована в Договірній Державі
(одночасна публікація), вона вважається вперше опублікованою в Договірній Державі:
десяти
п’яти
тридцяти
сорока
двадцяти
Якщо фонограма вперше опублікована в державі, яка не є учасницею Міжнародної конвенції про
охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення, але якщо протягом
тридцяти днів від дня її першої публікації вона також опублікована в Договірній Державі ( ________
публікація), вона вважається вперше опублікованою в Договірній Державі:
паралельна
неодночасна
одностайна
одночасна
одноразова

2 рівень
Які із перелічених варіантів визначають обов’язки Міжурядового комітету за Міжнародною
конвенцією про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення:
вивчати питання, пов'язані із застосуванням і дією цієї Конвенції
сприяє укладенню міжнародних угод, покликаних сприяти охороні інтелектуальної власності
збирати пропозиції та готувати документацію для можливого перегляду цієї Конвенції
призначає Генерального Директора для представництва Координаційного комітету
визначає програму, приймає дворічний бюджет Союзу та затверджує його фінансові звіти
затверджує фінансовий регламент Союзу
приймає в межах програми і трирічного бюджету річні програми і бюджети, підготовлені
Генеральним директором
Відповідно до Міжнародної конвенції про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і
організацій мовлення при дотриманні яких умов кожна Договірна Держава надає організації
мовлення національний режим охорони:
коли виробник фонограми є громадянином іншої Договірної Держави
коли телепрограма в ефір здійснюється за допомогою передавача, розташованого в іншій
Договірній Державі
коли перший запис звуку здійснений в іншій Договірній Державі
коли штаб-квартира організації мовлення розташована в іншій Договірній Державі
коли фонограма вперше опублікована в іншій Договірній Державі
коли штаб-квартира організації мовлення не розташована в іншій Договірній Державі
коли телерадіопередача в ефір здійснюється за допомогою передавача, розташованого в
іншій
Договірній Державі
Відповідно до Міжнародної конвенції про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і
організацій мовлення "виробником фонограм" мається на увазі ________ або ___________, яка
першою здійснила звуковий запис звучання виконання або інших звуків:
фізична особа
підприємство
суб’єкт господарювання
автор
виконавець
Союз
юридична особа
Автентичний текст Міжнародної конвенції про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і
організацій мовлення складений такими мовами:
німецькою
єврейською
китайською
російською
іспанською
англійською
українською
Автентичний текст Міжнародної конвенції про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і
організацій мовлення складений такими мовами:
німецькою
єврейською
китайською
російською

іспанською
французькою
українською
Виберіть неправильну відповідь «Охорона, яка надається виконавцям відповідно до Міжнародної
конвенції про охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення, включає
можливість запобігати»:
здійсненню без їхньої згоди запису виконання, яке не було предметом запису
відтворенню без їхньої згоди запису їхнього виконання
якщо первинний звуковий запис був здійснений без їхньої згоди
якщо відтворення здійснюється з іншою метою, ніж та, на яку виконавці дали свою згоду
якщо первинний звуковий запис здійснений відповідно до положень Статті 15, а відтворення
здійснюється з іншою метою, ніж та, яка зазначена в цих положеннях
піратському продажу їх творів
здійсненню з їхньої згоди телерадіопередачі або публічного сповіщення їхнього виконання
за винятком випадків, коли використовуване для телерадіопередачі або для публічного
сповіщення виконання вже було передане в ефір або здійснюється з використанням запису
Вставте пропущені слова «Міжнародна конвенція про охорону інтересів виконавців, виробників
фонограм і організацій мовлення набуває чинності через _____________ після дати здачі на зберігання
__________ акта про ратифікацію, прийняття або приєднання»
три роки
десять днів
три місяці
сорок п’ятого
шістдесятого
шостого
четвертого
Вставте пропущені слова «Будь-який спір між двома або більше Договірними Державами, що
стосується ______________ або ______________ Міжнародної конвенції про охорону інтересів
виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення, якщо він не врегульований шляхом
переговорів на вимогу будь-якої із сторін у спорі, передається на розгляд до Міжнародного Суду»:
тлумачення
застосування
використання
денонсації
зміни
переписання
ратифікації
Відповідно до Бернської Конвенції про охорону літературних і художніх творів за законодавством країн
Союзу зберігається право повністю або частково вилучити із охорони, передбаченої попередньою
статтею, _______________________ і _____________________________
політичні промови
особисті розмови
релігійні промови
світські промови
наукові промови
промови, виголошені під час судових процесів
промови виголошені під час транслювання по телебаченні
Відповідно до Бернської Конвенції про охорону літературних і художніх творів будь-яка країна, що
заявила, що вона буде користуватися пільгою, передбаченою цією статтею, може щодо творів,

випущених у світ у друкованій або іншій аналогічній формі відтворення, замінити виключне право на
переклад, передбачене статтею 8, системою ____________________і _______________________ліцензій,
що видаються компетентними органами на нижче зазначених умовах і з урахуванням статті IV
не виключних
виключних
платних
безоплатних
строкових
передаваних
непередаваних
Відповідно до Бернської Конвенції про охорону літературних і художніх творів охорона, передбачена
цією Конвенцією, застосовується, навіть якщо умови, передбачені статтею 3, не будуть виконані: (a) до
авторів кінематографічних творів, виробник яких має свою ________________або звичайне
_________________________в однієї з країн Союзу
кіностудію
кватиру
штаб-квартиру
машину
місце роботи
місце перебування
місце проживання
Відповідно до Бернської Конвенції про охорону літературних і художніх творів автори літературних і
художніх творів, охороняються цією Конвенцією протягом усього терміну дії їх прав на оригінальні
твори користуються виключним правом ________________і _________________своїх творів
використання
розповсюдження
копіювання
перекладати
переписувати
дозволяти переклади
Відповідно до Бернської Конвенції про охорону літературних і художніх творів автори літературних і
художніх
творів
користуються
виключним
правом
дозволяти_________________,
________________________й інші зміни своїх творів
переписування
переклад
переробки
перемальовування
аранжування
переказування
виконання
Відповідно до Бернської Конвенції про охорону літературних і художніх творів незалежно від майнових
прав автора і навіть після відступлення цих прав він має право вимагати визнання свого авторства на
твір і протидіяти будь-якому__________________, ________________________чи іншій зміні цього
твору, а також будь-якому іншому посяганню на твір, здатному завдати шкоди честі або репутації
автора.
переписуванню
перекладу
перекрученню
перемальовуванню

спотворенню
переказуванню
виконанню
Відповідно до Бернської Конвенції про охорону літературних і художніх творів ліцензії, одержувані
після трьох років, не можуть бути видані до закінчення додаткового ___________________________
періоду, а ліцензії, одержувані після одного року, до закінчення додаткового ____________________
періоду
одномісячного
шестимісячного
двохмісячного
трьохмісячного
дев’ятимiсячного
десятимісячного
дванадцятимісячного
Відповідно до Бернської Конвенції про охорону літературних і художніх творів ліцензії, одержувані
після ____ років, не можуть бути видані до закінчення додаткового шестимісячного періоду, а ліцензії,
одержувані після ______ року, до закінчення додаткового дев'ятимісячного періоду.
одного
двох
трьох
чотирьох
п’яти
шести
Відповідно до Бернської Конвенції про охорону літературних і художніх творів дозволяється
використання цитат із твору, який правомірно зроблено доступним для загального відома, за умови
дотримання _____________________ і в обсязі, _________________________, включаючи цитування
статей із газет і журналів у формі оглядів преси.
законів країни походження твору
законів країни проживання автора
добрих звичаїв
визначеному автором
визначеному законодавстом
виправданому поставленою метою
Відповідно до Бернської Конвенції про охорону літературних і художніх творів при використанні творів
відповідно
до
попередніх
пунктів
цієї
статті
зазначається
_____________________і
____________________________, якщо воно позначено на цьому джерелі
джерело
псевдонім
комерційне найменування
торговельну марку
ім’я автора
ім’я видавця
Відповідно до Паризької Конвенції про охорону промислової власності об'єктами
промислової власності є:
ділова репутація;
товарні знаки;
технічне обладнання;
винаходи;

охорони

фірмові найменування;
технічні зразки;
результати творчої діяльності;
Відповідно до Паризької Конвенції про охорону промислової власності промислова власність
розповсюджується також на:
на відносини у сфері землекористування;
на захист інтелектуальної власності;
на галузі сільськогосподарського виробництва;
на свободу технічної творчості;
на галузі добувної промисловості;
на відносини у сфері оренди землі;
на захист прав споживачів;
Відповідно до Паризької Конвенції про охорону промислової власності строки пріоритету подання
заявки складають ___________ для патентів на винаходи та для корисних моделей і __________ для
промислових зразків і товарних знаків.
двадцять місяців;
три місяці;
дванадцять місяців;
два роки;
три роки;
шість місяців;
п’ять років.
Відповідно до Паризької Конвенції про охорону промислової власності копія раніше поданої заявки ,
завірена установою, що прийняла цю заявку, не вимагає ніякої легалізації і може бути в усіх випадках
надана у будь-який момент протягом ________ від дня подання наступної заявки _____________.
п’яти днів;
двадцяти днів;
одного місяця;
трьох місяців;
після сплати встановлених зборів;
без сплати будь-яких зборів;
врахувавши оплачені раніше збори.
Відповідно до Паризької Конвенції про охорону промислової власності жодна країна Союзу не має
права не визнати пріоритет чи відхилити заявку на патент на підставі:
того, що заявник звертається про видачу йому копії раніше поданої заявки;
того, що заявник домагається декількох пріоритетів в тому числі і встановлених у різних
країнах;
визнання заявника таким, що не має право на подання заявки на патент;
додатково встановлених вимог національним законодавством заявника;
того, що заявка, яка домагається одного чи декількох пріоритетів, містить один чи декілька
елементів, що не були включені до заявки або до заявок, за якими витребовується пріоритет;
додатково встановлених вимог іншими конвенціями у сфері патентування;
того, що заявник домагається одночасно двох пріоритетів в одній країні;
Відповідно до Паризької Конвенції про охорону промислової власності у видачі патенту не може
бути відмовлено і патент не може бути визнаний недійсним на підставі того, що продаж продукту, який
___________ чи __________ запатентованим способом, підпадає на підставі національного
законодавства під обмеження чи скорочення.

зареєстрований;
вироблений;
запатентований;
виготовлений;
заявка на який подана;
створений;
всі відповіді є правильними;
Відповідно до Паризької Конвенції про охорону промислової власності Країни Союзу зобов'язуються чи
____________ , якщо це допускається законодавством даної країни, чи ___________ відхиляти або
визнавати недійсною реєстрацію і забороняти застосування товарного знака, що становить відтворення,
імітацію чи переклад іншого знака
з власної ініціативи;
з ініціативи країни-учасниці Союзу по охороні промислової власності;
з ініціативи адміністрації
за клопотанням зацікавленої особи
з ініціативи правоохоронних органів країни-реєстратора;
жодна з відповідей не є правильною;
всі відповіді є правильними;
Відповідно до Паризької Конвенції про охорону промислової власності кожна країна Союзу для
ознайомлення громадськості з патентами на винаходи, корисними моделями, промисловими
зразками і товарними знаками зобов'язується створити:
спеціальну службу у справах промислової власності;
центральне сховище;
бюро у справах промислової власності;
міжнародну службу у справах промислової власності;
банк у справах промислової власності;
центральне агентство;
міжнародне об’єднання країн-учасниць Союзу.
Відповідно до Паризької Конвенції про охорону промислової власності до повноважень Асамблеї
належить:
прийняття чотирьохрічного бюджет Союзу та затвердження його фінансових звітів;
затвердження фінансового регламенту Асамблеї;
обирання членів Виконавчого комітету Асамблеї;
прийняття рішення про розробку бюджету Союзу;
створення комітетів експертів і робочих груп, які вважає необхідними для здійснення цілей
Союзу;
затвердження регламенту роботи Асамблеї;
прийняття програми діяльності Асамблеї.
Відповідно до Паризької Конвенції про охорону промислової власності асамблея збирається на чергову
сесію _________ по скликанню __________, крім виняткових випадків.
раз на шість місяців;
раз на рік;
раз на два роки;
загальних зборів Асамблеї;
Генерального директора;
Директора Асамблеї;
чергових зборів Асамблеї.
Відповідно до Всесвітньої Конвенції про авторське право під "випуском у світ" у розумінні цієї
Конвенції слід розуміти _____в якій-небудь матеріальній формі і ______…невизначеному колу осіб
примірників твору для читання або ознайомлення шляхом здорового сприйняття:

відтворення
зображення
копіювання
надання
давання
присвоєння
фотокопіювання
Відповідно до Всесвітньої Конвенції про авторське право ця Конвенція набуде чинності через _____
місяці після депонування _______________ або документів про прийняття або приєднання, в тому
числі актів, депонованих чотирма Державами, які не є членами Міжнародної спілки з охорони
літературних і художніх творів:
три місяці
два місяці
чотири місяці
10 ратифікаційних грамот
12 ратифікаційних грамот
5 ратифікаційних грамот
8 ратифікаційних грамот
Відповідно до Всесвітньої Конвенції про авторське право хто може бути присутнім на засіданнях
Міжурядового комітету з правом дорадчого голосу:
Генеральний Секретар Бюро Міжнародної спілки з охорони літературних і художніх творів
Директор Бюро Міжнародної спілки з охорони літературних і художніх творів
Генеральний Директор Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури
Генеральний Секретар Організації американських держав
Генеральний Директор Організації американських держав
Генеральний Секретар Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури
Генеральний Директор Бюро Міжнародної спілки з охорони літературних і художніх творів.
Відповідно до Всесвітньої Конвенції про авторське право строк охорони творів, на які поширюється
дія цієї Конвенції, не може бути коротшим за період, що охоплює час _____автора і _____ років після
його смерті:
діяльності
творіння
життя
натхнення
двадцять пять
двадцять
десять
Відповідно до Всесвітньої Конвенції про авторське право «Ця Конвенція укладена ______________
мовами. Усі три тексти будуть підписані і матимуть рівну силу»:
російською
французькою
англійською
польською
іспанською
чеською
українською
Відповідно до Всесвітньої Конвенції про авторське право офіційні тексти цієї Конвенції укладаються
_______________________ мовами»:

німецькою
італійською
польською
англійською
португальською
іспанською
українською
Відповідно до Всесвітньої Конвенції про авторське право «Кожна Договірна Держава зобов'язується
вжити всіх заходів, необхідних для забезпечення достатньої і ефективної охорони прав авторів і
всіх інших власників авторських прав на …»
літературні твори
промисловий зразок
художні твори
наукові твори
корисну модель
топографії інтегральних мікросхем
винахід
Згідно Конвенції про заснування Всесвітньої організації інтелектуальної власності “Генеральний
директор повідомляє уряди всіх держав – членів про”:
дату набуття чинності цією Конвенцією
прийняття будь-якої поправки до цієї Конвенції і дату ,на яку така поправка набуває чинності
наявність кандидата для призначення його на цей пост Генеральною Асамблеєю
діяльність Комітету
питання, що відносяться до збереження і розвитку Союзу і застосування цієї Конвенції
співпрацю з державам, запитуючим юридико -технічну допомогу в областіінтелектуальної
власності
про укладення міжнародних угод ,покликаних сприяти охороні інтелектуальної власності
Згідно Конвенції про заснування Всесвітньої організації інтелектуальної власності “Генеральний
директор повідомляє уряди всіх держав – членів про”:
підписання або депонування ратифікаційних грамот або актів про приєднання
прийняття будь-якої поправки до цієї Конвенції і дату ,на яку така поправка набуває чинності
наявність кандидата для призначення його на цей пост Генеральною Асамблеєю
діяльність Комітету
питання, що відносяться до збереження і розвитку Союзу і застосування цієї Конвенції
співпрацю з державам, запитуючим юридико -технічну допомогу в області
інтелектуальної власності
про укладення міжнародних угод ,покликаних сприяти охороні інтелектуальної власності
Згідно Конвенції про заснування Всесвітньої організації інтелектуальної власності “Держави можуть
стати сторонами цієї Конвенції і членами Організації шляхом”:
підписання Конвенції без застереження про ратифікацію
ратифікації
підписання із застереженням про ратифікацію , після якого послідує депонування ратифікаційної
грамоти
денонсації
запрошення Генеральною Асамблеєю стати стороною
набуття членства в Організації Об'єднаних Націй
підписання без застереженням про ратифікацію, після якого послідує депонування
ратифікаційної грамоти

Згідно Конвенції про заснування Всесвітньої організації інтелектуальної власності “Держави можуть
стати сторонами цієї Конвенції і членами Організації шляхом”:
підписання Конвенції без застереження про ратифікацію
ратифікації
депонування акта про приєднання
денонсації
запрошення Генеральною Асамблеєю стати стороною
набуття членства в Організації Об'єднаних Націй
підписання без застереженням про ратифікацію , після якого послідує депонування
ратифікаційної грамоти
Назвіть цілі Конвенції про заснування всесвітньої організації інтелектуальної власності:
сприяти охороні інтелектуальної власності в всьому світі шляхом співпраці держав й у
відповідних випадках у взаємодії з будь-якої іншої міжнародної організацією
утворити Союз для охорони прав на твори
удосконалити захист виключних прав у сфері права власності
забезпечення достатньої і ефективної охорони прав авторів і всіх інших власників авторських
прав на літературні, наукові і художні твори
захист права виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення
забезпечити адміністративне співробітництво Союзів
уніфікація норм у сфері захисту власності
Згідно Конвенції про заснування Всесвітньої організації інтелектуальної власності “інтелектуальна
власність” включає права, які відносяться до:
ідей,поглядів,концепцій певної особи
товарних знаків , знаків обслуговування, фірмових найменувань та комерційних позначень
таємниці листування
державної таємниці
таємниці нарадчої кімнати
промислових зразків
комерційних зразків
Конференція згідно
правомочна:

Конвенції про заснування Всесвітньої організації інтелектуальної власності

обговорювати питання, що представляють спільний інтерес в області інтелектуальної власності
приймати трьохрічний бюджет Конференції
приймати двохрічний бюджет Конференції
вносити пропозиції про співпрацю з державам, запитуючим юридико -технічну допомогу в
області інтелектуальної власності
давати поради органам Союзів , Генеральній Асамблеї ,Конференції та Генеральному
директорові по всіх адміністративних ,фінансових та інших питань, що становлять спільний інтерес для
двох або більше Союзів , або одного або більше Союзів та Організації ,зокрема , по бюджету витрат,
спільних для Союзів
розглядати всі питання, що відносяться до збереження і розвитку Союзу і застосування цієї
Конвенції
утворювати Союз для охорони прав авторів на їх літературні і художні твори
Конференція Згідно
правомочна:

Конвенції про заснування Всесвітньої організації інтелектуальної власності

визначати , які держави , що не є членами Організації , і які міжурядові і міжнароднінеурядові
організації можуть бути допущені на її засідання як спостерігачі
приймати трьохрічний бюджет Конференції
приймати поправки до цієї Конвенції

вносити пропозиції про співпрацю з державам, запитуючим юридико -технічну допомогу в
області інтелектуальної власності
давати поради органам Союзів , Генеральній Асамблеї ,Конференції та Генеральному
директорові по всіх адміністративних ,фінансових та інших питань, що становлять спільний інтерес для
двох або більше Союзів , або одного або більше Союзів та Організації ,зокрема , по бюджету витрат,
спільних для Союзів
розглядати всі питання, що відносяться до збереження і розвитку Союзу і застосування цієї
Конвенції
утворювати Союз для охорони прав авторів на їх літературні і художні твори
Назвіть повноваження Координаційного комітету
організації інтелектуальної власності:

згідно Конвенції про заснування Всесвітньої

проводить дослідження і надає послуги, призначені полегшити охорону авторських прав
видає щомісячний журнал
готує проект порядку денного , а також проекти програми та бюджет Конференції
збирає і публікує інформацію, щодо охорони авторських прав.
проводить дослідження і надає послуги, призначені полегшити охорону авторських прав
дає поради органам Союзів, Генеральній Асамблеї,Конференції та Генеральному директорові по
всіх адміністративних,фінансових та інших питань, що становлять спільний інтерес длядвох або більше
Союзів, або одного або більше Союзів та Організації,зокрема, по бюджету витрат, спільних для Союзів
визначає програму, приймає дворічний бюджет Союзу і затверджує його фінансові звіти
Назвіть повноваження Координаційного комітету
організації інтелектуальної власності:

згідно Конвенції про заснування Всесвітньої

проводить дослідження і надає послуги, призначені полегшити охорону авторських прав
видає щомісячний журнал
готує проект порядку денного , а також проекти програми та бюджет Конференції
збирає і публікує інформацію, щодо охорони авторських прав.
проводить дослідження і надає послуги, призначені полегшити охорону авторських прав
готує проект порядку денного Генеральної Асамблеї;
визначає програму, приймає дворічний бюджет Союзу і затверджує його фінансові звіти
Відповідно до Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів за законодавством країн
Союзу зберігається право визначати ступінь застосування їхніх законів до:
творів прикладного мистецтва
промислових малюнків та зразків
літературних творів
музикальних творів
написів
перекладів
аранжування
Відповідно до Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів збірники літературних і
художніх творів користуються охороною у всіх країнах Союзу на користь:
держави
органу самоврядування
рідних автора
заінтересованих осіб
членів сім’ї автора
правонаступників автора
автора
Відповідно до Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів автори драматичних,
музично-драматичних і музичних творів користуються виключним правом дозволяти:

публічний показ і виконання своїх творів
передачу будь-яким способом постановок і виконань творів для загального відома.
редагування творів
посилання на твори
публікацію
розповсюдження
використання
Відповідно до Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів автори літературних і
художніх творів, охороняються цією Конвенцією, користуються виключним правом дозволяти
відтворення цих творів:
у певних випадках
в разі необхідності
за зверненням
за повідомленням
будь-яким чином
з їх дозволу
будь-якій формі.
Відповідно до Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів будь-який запис
визнається відтворенням для цілей цієї Конвенції:
редагований
переписаний
зафіксований
звуковий
чіткий
перекладений
візуальний
Відповідно до Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів за законодавством країн
Союзу зберігається право ____________або ___________ вилучити із охорони, політичні промови і
промови, виголошені під час судових процесів:
повністю
в окремих випадках
за певних умов
у разі відсутності заперечень
з дозволу автора
частково
за власним розсудом
Відповідно до Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів, що саме не є випуском
у світ:
публікація
представлення драматичного твору
розповсюдження
видання
представлення музично-драматичного твору
повідомлення загалу
переписування
Відповідно до Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів при використанні творів
зазначається _____________ та ____________ якщо воно позначено на цьому джерелі.

фірма видання
кількість тиражу
джерело
відомості про редакторський колектив
кількість сторінок
ім'я автора
назва роботи
Відповідно до Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів ________________ та
_____________ визначаються національним законодавством в кожному продажу твору, що йде за
першим його відступленням, здійсненим автором твору:
порядок збору
кількість тиражу
назва авторів
розміри сум
випадки
редакції
розповсюдження
Відповідно до Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів, що саме не є об’єктом
охорони нарівні з оригінальними творами, без шкоди правам автора оригінального твору:
переклади
адаптації
лекції
музичні аранжування
інші переробки літературного або художнього твору
редакції
інші переробки літературного твору
Відповідно до Всесвітньої Конвенції про авторське право « …Кожна Держава на час депонування її
документа про __________________ буде спроможна згідно із своїм внутрішнім законодавством,
застосовувати постанови цієї Конвенції» :
ратифікацію
схвалення
прийняття
підписання
приєднання
апробацію
затвердження
Відповідно до Всесвітньої Конвенції про авторське право « ______ та _______автора оригінального
твору мають бути надруковані на всіх примірниках перекладу, що вийшов у світ»:
найменування
назва
права
ім’я
псевдонім
прізвисько
професія

3 рівень
Відповідно до Паризької Конвенції про охорону промислової власності об'єктами охорони
промислової власності є
ділова репутація;
корисні моделі;
результати творчої діяльності;
патенти на винаходи;
патенти на обладнання;
фірмові найменування та вказівки про походження чи найменування місця
походження;
виробниче обладнання;
технічні зразки;
технічне обладнання;
Які акти недобросовісної конкуренції відповідно до Паризької Конвенції про охорону
промислової власності підлягають забороні?
акт, що не суперечить чесним звичаям у промислових справах;
неправильні ствердження при існуванні комерційної діяльності,
що здатні
дискредитувати підприємство, продукти чи промислову або торговельну діяльність
конкурента;
всі дії, здатні яким би то не було способом викликати змішування відносно
підприємства, продуктів чи промислової або торговельної діяльності конкурента;
акт конкуренції, що не суперечить чесним звичаям у торговельних справах;
дії, які свідчать про високий рівень ділової конкуренції;
вказівки чи ствердження, використання яких при здійсненні комерційної діяльності
може ввести громадськість в оману щодо характеру, способу виготовлення, властивостей,
придатності до застосування чи кількості товарів;
акт, що суперечить діловим звичаям у промислових справах;
дії, які вчиняються у відповідності до комерційної діяльності;
дії, які не здатні викликати змішування відносно підприємства, продуктів чи
промислової або торговельної діяльності конкурента.
Відповідно до Паризької Конвенції про охорону промислової власності Виконавчий
комітет Асамблеї виконує такі функції:
обирає членів Виконавчого комітету Асамблеї;
затверджує фінансовий регламент Асамблеї;
готує проект порядку денного Асамблеї;
подає Асамблеї пропозиції, що стосуються проектів програми та трирічного
бюджету Союзу;
затверджує регламент роботи Асамблеї;
приймає в межах програми і трирічного бюджету річні програми і бюджети;
визначає, які країни, що не є членами Союзу, і які міжурядові і міжнародні
неурядові організації можуть бути допущені на її засідання як спостерігачі;
всі відповіді правильні;
жодна відповідь не правильна;
Відповідно до Паризької Конвенції про охорону промислової власності витратами,
_________ , вважаються такі, що __________ виключно до даного Союзу, але водночас до
___________ , адміністрацію яких здійснює Організація

роздільними для Союзів;
окремими для Союзів;
розподіляються;
спільними для Союзів;
відносяться;
не відносяться;
одного чи декількох інших Союзів;
двох інших Союзів;
одного Союзу.
Відповідно до Міжнародної конвенції про охорону інтересів виконавців, виробників
фонограм і організацій мовлення кожна Договірна Держава надає національний режим
охорони виконавцям при дотриманні однієї з наступних умов:
виконання,
не будучи записаним на фонограму, поширюється шляхом
телерадіомовлення, що охороняється відповідно до Статті 1000 цієї Конвенції
виконання включено до фонограми, що охороняється відповідно до Статті 5 цієї
Конституції Франції
виконання,
не будучи записаним на фонограму, поширюється шляхом
телерадіомовлення, що охороняється відповідно до Статті 6 цієї Конституції України
виконання має місце в Україні
виконання, не будучи записаним на фонограму, поширюється шляхом телебачення,
що охороняється відповідно до Статті 6 цієї Конвенції
виконання має місце не менше ніж у двох Договірних Державах
виконання,
не будучи записаним на фонограму, поширюється шляхом
телерадіомовлення, що охороняється відповідно до Статті 6 цієї Конвенції
виконання включено до фонограми, що охороняється відповідно до Статті 5 цієї
Конвенції
виконання має місце в іншій Договірній Державі
Строк охорони, яка надається відповідно до Міжнародної конвенції про охорону інтересів
виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення, триває принаймні до кінця
двадцятирічного періоду, датованого з кінця року, в якому:
був здійснений запис фонограм і включених до них виконань
мали місце виконання, не включені до фонограм
мала місце передача в ефір
мала місце пряма трансляція
був здійснений запис фонограм на диктофон
мали місце виконання, включені до фонограм
мало місце використання фонограми організацією мовлення
мала місце передача в онлайн
мало місце використання в особистих цілях
Відповідно до Міжнародної конвенції про охорону інтересів виконавців, виробників
фонограм і організацій мовлення Вставте пропущені слова «Договірні Держави зберігають
право укладати між собою спеціальні угоди, якщо такі угоди передбачають надання
___________, ____________ фонограм або _________________________ більш широких
прав, ніж ті, що надаються Міжнародною конвенцією про охорону інтересів виконавців,
виробників фонограм і організацій мовлення, або містять положення, що не суперечать цій
Конвенції»
виконавцям
вокалістам

авторам
виробникам
творцям
нотаріусам
організаціям мовлення
співавторам
юридичним особам
Вставте пропущені слова «Міжурядовий Комітет, відповідно до Міжнародної конвенції про
охорону інтересів виконавців, виробників фонограм і організацій мовлення, складатиметься
з ________ членів, якщо Договірних Держав буде дванадцять або менше; з _______
членів, якщо Договірних Держав буде від тринадцяти до вісімнадцяти, і з ____________
членів, якщо Договірних Держав буде більше вісімнадцяти»:
одного
шести
ста
дев’яти
тисячі
дванадцяти
п’яти
чотирьох
тридцяти трьох
Відповідно до Бернської Конвенції про охорону літературних і художніх творів незалежно
від майнових прав автора і навіть після відступлення цих прав він має право вимагати
визнання свого авторства на твір і протидіяти будь-якому__________________,
________________________чи ______________цього твору, а також будь-якому іншому
посяганню на твір, здатному завдати шкоди честі або репутації автора.
переписуванню
перекладу
перекрученню
перемальовуванню
спотворенню
переказуванню
виконанню
іншій зміні
іншому виконанню
Відповідно до Бернської Конвенції про охорону літературних і художніх творів дозволяється
використання цитат із твору, який правомірно зроблено доступним для загального відома, за
умови дотримання _____________________ і в обсязі, _________________________,
включаючи цитування статей із газет і журналів у формі ______________________.
законів країни походження твору
законів країни проживання автора
добрих звичаїв
визначеному автором
визначеному сторонами авторського договору
визначеному законодавством
виправданому поставленою метою
оглядів преси
оглядів твору

Відповідно до Бернської Конвенції про охорону літературних і художніх творів за
законодавством країн Союзу зберігається право визначати термін охорони
_______________________і творів _______________________, охоронюваних у якості
художніх творів; проте цей термін не може бути менший ________________ років від часу
створення такого твору.
фотографічних творів
хореографічних творів
прикладного мистецтва
творів живопису
5 років
50 років
70 років
двадцяти п'яти
75 років
Відповідно до Всесвітньої Конвенції про авторське право : «Ця Конвенція, що датується …
року, підлягає депонуванню у …… і буде відкрита для підписання всіма Державами
протягом … днів від зазначеної вище дати. Конвенція підлягає ратифікації або прийняттю
Державами, які її підписали»:
6 вересня 2003 року
6 вересня 1952 року
6 вересня 1854 року
Генерального Директора Організації Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і
культури
Генерального Директора Організації американських держав
Генерального Секретаря Організації американських держав
ста двядцяти днів
ста днів
девяноста днів
Відповідно до Всесвітньої Конвенції про авторське право Міжурядовий комітет має такі
завдання:
вивчення питань щодо застосування і дії цієї Конвенції;
підготовка періодичних переглядів Конвенції;
вивчення будь-яких інших питань щодо міжнародної охорони авторського права у
співробітництві з різними заінтересованими міжнародними організаціями, зокрема, з
Організацією Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури, з
Міжнародною
спілкою з охорони літературних і художніх творів та з Організацією американських
держав;
інформування Договірних Держав про діяльність Комітету
готує проект порядку денного Комітету
приймає поправки до цієї Конвенції
виконує всі інші функції , що випливають з цієї Конвенції
розглядає та схвалює звіти й діяльність Генерального Директора Організації
американських держав
створює комітети експертів і робочі групи , які є необхідними для здійсненя цілей цієї
Конвенції.
Відповідно до Всесвітньої Конвенції про авторське право «Авторське право включає
виняткове право автора _____, _____і _______.і ______., що охороняються на підставі
цієї Конвенції»:

перекладати
опубліковувати твори
випускати в світ переклади
дозволяти переклад
випуск у світ перекладів творів
відтворювати твори
копіювати твори
розповсюджувати твори
виготовляти твори
Вставити пропущені слова з Всесвітньої Конвенції про авторське право: «Кожна Договірна
Держава зобов'язується вжити всіх заходів, необхідних для забезпечення достатньої і
ефективної охорони прав авторів і всіх інших власників авторських прав на літературні,
наукові і художні твори, як-от:….
твори письмові
музикальні твори
кінематографічні твори
твори живопису
біблійні твори
твори графіки
комп’ютерні твори
зображувальні твори
публіцистичні твори
Вставити пропущені слова з Всесвітньої Конвенції про авторське право : «Будь-яка
Договірна Держава, за внутрішнім законодавством якої неодмінною умовою охорони
авторського права є дотримання формальностей, як-от: …»:
депонування примірників
розповсюдження примірників
реєстрація авторського права
нотаріальні посвідчення
сплата зборів
застереження про збереження авторського права
копіювання примірників
обмеження авторського права
відповідальність за порушення авторського права
Відповідно до Всесвітньої Конвенції про авторське право « Якщо після закінчення (…) років
від часу першого випуску в світ якого-небудь письмового твору, його переклад на
(…)мову або, у відповідних випадках, на одну з національних мов Договірної Держави
не був випущений у світ власником права перекладу або з його дозволу, то будь-який
громадянин цієї Договірної Держави може одержати від компетентного органу цієї
Держави (…) ліцензію на переклад і випуск у світ перекладеного таким чином твору
національною мовою, якою він досі не був випущений в світ»:
п’яти
семи
десяти
національну мову
англійську мову
німецьку мову
невиняткову ліцензію

виняткову ліцензію
виключну ліцензію
Назвіть функцію Організації згідно Конвенції про заснування Всесвітньої організації
інтелектуальної власності:
сприяння розробці заходів , розрахованих на поліпшення охорони інтелектуальної
власності в усьому світі і на гармонізацію національних законодавств у цій галузі;
удосконалення захисту виключних прав у сфері інтелектуальної власності
сприяння охороні інтелектуальної власності в всьому світі шляхом співпраці держав й
у відповідних випадках у взаємодії з будь-якої іншої міжнародної організацією
забезпечення достатньої і ефективної охорони прав авторів і всіх інших власників
авторських прав на літературні, наукові і художні твори
забезпечення адміністративного співробітництва Союзів
виконання адміністративних функцій Паризького союзу ,спеціальних Союзів ,
утворених у зв'язку з цим Союзом , і Бернського союзу
забезпечення діяльності служб , що полегшують міжнародну охорону інтелектуальної
власності та в відповідних випадках здійснює реєстрацію в цій області , атакож публікація
відомості, що стосуються даної реєстрації ;
виконання розпорядчих функцій Паризького союзу ,спеціальних Союзів , утворених у
зв'язку з цим Союзом , і Бернського союзу
забезпечення достатньої і ефективної охорони прав авторів і всіх інших власників
авторських прав на літературні, наукові і художні твори
Назвіть функцію Організації згідно Конвенції про заснування Всесвітньої організації
інтелектуальної власності:
сприяє укладенню міжнародних угод ,покликаних сприяти охороні інтелектуальної
власності
удосконалення захисту виключних прав у сфері інтелектуальної власності
сприяння охороні інтелектуальної власності в всьому світі шляхом співпраці держав й
у відповідних випадках у взаємодії з будь-якої іншої міжнародної організацією
забезпечення достатньої і ефективної охорони прав авторів і всіх інших власників
авторських прав на літературні, наукові і художні твори
забезпечення адміністративного співробітництва Союзів
збирання і поширення інформації, що відноситься до охорони інтелектуальної
власності
можливе погодження прийняти на себе адміністрацію по здійсненню будь-якого
іншого міжнародного угоди ,покликаного сприяти охороні інтелектуальної власності ,або
брати участь в такій адміністрації
виконання розпорядчих функцій Паризького союзу ,спеціальних Союзів , утворених у
зв'язку з цим Союзом , і Бернського союзу
забезпечення достатньої і ефективної охорони прав авторів і всіх інших власників
авторських прав на літературні, наукові і художні твори
Конференція Згідно Конвенції про заснування Всесвітньої організації інтелектуальної
власності правомочна:
визначати , які держави , що не є членами Організації , і які міжурядові і
міжнароднінеурядові організації можуть бути допущені на її засідання як спостерігачі
приймати трьохрічний бюджет Конференції
приймати поправки до цієї Конвенції
вносити пропозиції про
співпрацю з державам, запитуючим юридико -технічну
допомогу в області інтелектуальної власності

давати поради органам Союзів , Генеральній Асамблеї ,Конференції та Генеральному
директорові по всіх адміністративних ,фінансових та інших питань, що становлять спільний
інтерес для двох або більше Союзів , або одного або більше Союзів та Організації ,зокрема ,
по бюджету витрат, спільних для Союзів
розглядати всі питання, що відносяться до збереження і розвитку Союзу і
застосування цієї Конвенції
утворювати Союз для охорони прав авторів на їх літературні і художні твори
приймає дворічний бюджет Конференції
приймає в межах бюджету Конференції трьохрічнупрограму юридико- технічної
допомоги
Згідно
Конвенції про заснування Всесвітньої організації інтелектуальної власності
“інтелектуальна власність” включає права,які відносяться до:
ідей,поглядів,концепцій певної особи
винаходів у всіх областях людської діяльності , науковим відкриттям
таємниці листування
державної таємниці
таємниці нарадчої кімнати
захисту проти недобросовісної конкуренції , а також всі інші права , що стосуються
інтелектуальної діяльності в виробничої , наукової , літературної та художньої областях.
комерційних зразків
виконавчої діяльності артистів , звукозапису , радіо - і телевізійним передачам
теорії,принципи,які не виражені у певній формі
Згідно з Бернською конвенцією про охорону літературних і художніх творів термін
"Літературні і художні твори" охоплює всі твори, крім:
книги
брошури
лекції,
звертання
промисловий зразок
драматичні і музично-драматичні твори
сорти рослин
проповіді
породи тварин
Відповідно до Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів автори
драматичних, музично-драматичних і музичних творів користуються виключним правом
дозволяти:
публічний показ і виконання своїх творів
передачу будь-яким способом постановок і виконань творів для загального відома.
редагування творів
посилання на твори
публікацію
розповсюдження
використання
передачу будь-яким способом постановок для загального відома.
читання
Відповідно до Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів, що саме не є
випуском у світ:

публікація
представлення драматичного твору
розповсюдження
видання
представлення музично-драматичного твору
повідомлення загалу
читання
публічне читання літературного твору
випуск тиражу
Відповідно до Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів охорона,
передбачена цією Конвенцією, застосовується:
до авторів, які є громадянами однієї з країн Союзу, щодо їх творів як випущених у
світ, так і не випущених у світ;
будь-яких осіб
до авторів, які не є громадянами однієї з країн Союзу, щодо їх творів, випущених у
світ вперше в одній з цих країн
лише юридичних осіб
до авторів, які не є громадянами однієї з країн Союзу, щодо їх творів, випущених у
світ вперше в одній з цих країн або одночасно в країні, що не входить до Союзу, і в країні
Союзу.
до суб’єктів підприємницької діяльності
до правонаступників, які є громадянами двох держав, щодо їх творів, випущених у
світ в друге
у випадках, прийняття громадянства держави
до осіб, які працюють в однієї з країн Союзу, де випущений твір
Відповідно до Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів бюджет
Союзу фінансується з таких джерел:
конфіскації
арешту
банківських рахунків членів
ренти, відсотків і різних інших доходів.
приватних доходів
дарів, відписаних коштів і субсидій
коштів лише фізичних осіб
коштів лише юридичних осіб
внесків країн Союзу
Відповідно до Бернської Конвенції про охорону літературних і художніх творів автори
літературних
і
художніх
творів
користуються
виключним
правом
дозволяти_________________, ________________________й ____________своїх творів
переписування
перекладу
переробки
перемальовування
аранжування
переказування
виконання
інші зміни
інше виконання

! 3 Правове регулювання сімейних відносин в міжнародному приватному праві.
У разі укладення шлюбу в Україні застосовуються вимоги __________щодо підстав
недійсності шлюбу
- Кодексу про шлюб та сім’ю України
- Сімейного кодексу України
- Цивільного кодексу України
- Закону України “Про міжнародне приватне право”
- Закону України «Про нотаріат»
Форма і порядок укладення шлюбу в Україні між громадянином України та іноземцем або
особою без громадянства, а також між іноземцями або особами без громадянства
визначаються:
- звичаями
- правом іноземної держави
- законодавством громадянства
- правом України
- правом іноземної держави
Які із перелічених умов реєстрації шлюбу є правильними:
- матеріальні і формальні
- матеріальні і формалізовані
- загальні і формальні
- матеріальні і спеціальні
- матеріальні і змішані
Шлюб між громадянами України, якщо хоча б один з них проживає за межами України,
може укладатися:
- в консульській установі або дипломатичному представництві України згідно з правом
України
- в консульській установі або дипломатичному представництві іноземної держави за
іноземним законодавством
- в органах РАЦС
- в церкві на підставі церковного права
- на підставі звичаєвих норм
Право на шлюб визначається ___________ кожної з осіб, які подали заяву про укладення
шлюбу:
- спільним законом
- законом місця проживання
- законом місця заходження майна
- особистим законом
- окремим законом
Шлюб між громадянами України, шлюб між громадянином України та іноземцем, шлюб між
громадянином України та особою без громадянства, що укладений за межами України
відповідно до права іноземної держави, є дійсним в Україні за умови додержання щодо
громадянина України вимог

- іноземного права щодо підстав недійсності шлюбу
- звичаїв України щодо підстав недійсності шлюбу
- Сімейного кодексу України щодо підстав недійсності шлюбу
- Кодексу про шлюб та сім’ю щодо підстав недійсності шлюбу
- Цивільного права України
Реєстрація актів цивільного стану громадян України, які проживають поза межами України,
може здійснюватися в консульській установі або дипломатичному представництві України.
При цьому застосовується _____________ :
- право іноземної держави де знаходиться консульська установа
- право України
- закон автономії волі
- закон місця реєстрації актів цивільного стану
- закон суду
У разі укладення шлюбу в Україні застосовуються вимоги __________щодо підстав
недійсності шлюбу
- Кодексу про шлюб та сім’ю України
- Сімейного кодексу України
- Цивільного кодексу України
- Закону України “Про міжнародне приватне право”
- Закону України «Про нотаріат»
Форма і порядок укладення шлюбу в Україні між громадянином України та іноземцем або
особою без громадянства, а також між іноземцями або особами без громадянства
визначаються:
- звичаями
- правом іноземної держави
- законодавством громадянства
- правом України
- правом іноземної держави
Які із перелічених умов реєстрації шлюбу є правильними:
- матеріальні і формальні
- матеріальні і формалізовані
- загальні і формальні
- матеріальні і спеціальні
- матеріальні і змішані
Шлюб між громадянами України, якщо хоча б один з них проживає за межами України,
може укладатися:
- в консульській установі або дипломатичному представництві України згідно з правом
України
- в консульській установі або дипломатичному представництві іноземної держави за
іноземним законодавством
- в органах РАЦС
- в церкві на підставі церковного права
- на підставі звичаєвих норм

Право на шлюб визначається ___________ кожної з осіб, які подали заяву про укладення
шлюбу:
- спільним законом
- законом місця проживання
- законом місця заходження майна
- особистим законом
- окремим законом
Шлюб між громадянами України, шлюб між громадянином України та іноземцем, шлюб між
громадянином України та особою без громадянства, що укладений за межами України
відповідно до права іноземної держави, є дійсним в Україні за умови додержання щодо
громадянина України вимог
- іноземного права щодо підстав недійсності шлюбу
- звичаїв України щодо підстав недійсності шлюбу
- Сімейного кодексу України щодо підстав недійсності шлюбу
- Кодексу про шлюб та сім’ю щодо підстав недійсності шлюбу
- Цивільного права України
Відповідно до положень Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних,
сімейних і кримінальних справах 1993 року (в межах СНД) умови укладення шлюбу
визначаються:
- Законодавством Договірної Сторони, на території якої має місце укладення шлюбу;
- Для кожного з майбутнього подружжя Законодавством Договірної Сторони, на території
якої він має переважне місце проживання;
- Для кожного з майбутнього подружжя Законодавством Договірної Сторони, на території
якої він має тимчасове місце проживання;
- Для кожного з майбутнього подружжя законодавством Договірної Сторони, громадянином
якої він є;
- Законодавством Договірної Сторони, на території якої обоє з подружжя мають місце
проживання.
Відповідно до положень Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних,
сімейних і кримінальних справах 1993 року (в межах СНД) умови укладення шлюбу
визначаються:
- Законодавством Договірної Сторони, на території якої має місце укладення шлюбу;
- Для кожного з майбутнього подружжя Законодавством Договірної Сторони, на території
якої він має переважне місце проживання;
- Для осіб без громадянства – законодавством Договірної Сторони, що є їх постійним місцем
проживання;
- Для кожного з майбутнього подружжя Законодавством Договірної Сторони, на території
якої він має тимчасове місце проживання;
- Законодавством Договірної Сторони, на території якої обоє з подружжя мають місце
проживання.
Відповідно до положень Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних,
сімейних і кримінальних справах 1993 року (в межах СНД) у відношенні перешкод до
укладення шлюбу повинні бути дотримані вимоги законодавства:
- Для кожного з майбутнього подружжя – Законодавства Договірної Сторони, на території
якої він має тимчасове місце проживання;

- Договірної Сторони, на території якої обоє з майбутнього подружжя мають місце
проживання;
- Договірної Сторони, на території якої укладається шлюб;
- Для кожного з майбутнього подружжя – Законодавства Договірної Сторони, на території
якої він здійснює основну діяльність;
- Для кожного з майбутнього подружжя – Законодавства Договірної Сторони, на території
якої він має переважне місце проживання.
Виберіть правильне положення Конвенції про правову допомогу і правові відносини у
цивільних, сімейних і кримінальних справах 1993 року (в межах СНД) щодо розірвання
шлюбу:
- По справах про розірвання шлюбу застосовується законодавство Договірної Сторони,
громадянами якої є подружжя на момент розгляду справи;
- По справах про розірвання шлюбу застосовується законодавство Договірної Сторони, в якій
подружжя має постійне місце проживання на момент подачі заяви;
- По справах про розірвання шлюбу застосовується законодавство Договірної Сторони,
громадянами якої є подружжя на момент подачі заяви;
- Якщо один з подружжя є громадянином однієї Договірної Сторони, а другий – іншої
Договірної Сторони, застосовується законодавство Договірної Сторони, в якій подружжя має
постійне місце проживання;
- Якщо один з подружжя є громадянином однієї Договірної Сторони, а другий – іншої
Договірної Сторони, застосовується законодавство Договірної Сторони, в якій шлюб
зареєстрований.
Виберіть правильне положення Конвенції про правову допомогу і правові відносини у
цивільних, сімейних і кримінальних справах 1993 року (в межах СНД) щодо розірвання
шлюбу:
- Якщо один з подружжя є громадянином однієї Договірної Сторони, а другий – іншої
Договірної Сторони, застосовується законодавство Договірної Сторони, з якою подружжя
має найбільш тісний зв'язок;
- Якщо один з подружжя є громадянином однієї Договірної Сторони, а другий – іншої
Договірної Сторони, застосовується законодавство Договірної Сторони, в якій подружжя має
постійне місце проживання;
- Якщо один з подружжя є громадянином однієї Договірної Сторони, а другий – іншої
Договірної Сторони, застосовується законодавство Договірної Сторони, в якій шлюб
зареєстрований;
- Якщо один з подружжя є громадянином однієї Договірної Сторони, а другий – іншої
Договірної Сторони, застосовується законодавство Договірної Сторони, установа якої
розглядає справу про розірвання шлюбу;
- По справах про розірвання шлюбу застосовується законодавство Договірної Сторони,
громадянами якої є подружжя на момент розгляду справи.
Відповідно до положень Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних,
сімейних і кримінальних справах 1993 року (в межах СНД) по справах про визнання шлюбу
недійсним застосовується:
- законодавство Договірної Сторони, в якому подружжя має спільне місце проживання;
- законодавство Договірної Сторони, громадянами якої є обоє з подружжя;
- законодавство Договірної Сторони, громадянином якої є хоча б один з подружжя;
- законодавство Договірної Сторони, з яким подружжя має найбільш тісний зв'язок;
- законодавство Договірної Сторони, яке застосовувалося при укладенні шлюбу.

Встановлення і заперечення батьківства або материнства визначається за законодавством
Договірної Сторони:
- громадянином якої є хоча б один з батьків дитини;
- громадянином якої є особа, материнство (батьківство) якої підлягає встановленню;
- в якій розглядається справа;
- громадянином якої дитина є за народженням;
- в якій дитина має постійне місце проживання.
Виберіть з наведених положень щодо правовідносин батьків і дітей те, яке дійсно міститься в
Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних
справах 1993 року (в межах СНД):
- Правовідносини батьків і дітей визначаються за законодавством Договірної Сторони,
громадянами якої є діти;
- Правовідносини батьків і дітей визначаються за законодавством Договірної Сторони, на
території якої постійно проживають діти;
- Правовідносини батьків і дітей визначаються за законодавством Договірної Сторони, на
території якої переважно проживають діти;
- Правовідносини батьків і дітей визначаються за законодавством Договірної Сторони, на
території якої тимчасово проживають діти;
- Правовідносини батьків і дітей визначаються за законодавством Договірної Сторони, на
території якої перебувають діти.
Виберіть з наведених положень щодо правовідносин батьків і дітей те, яке дійсно міститься в
Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних
справах 1993 року (в межах СНД):
- По справах про стягнення аліментів з повнолітніх дітей застосовується законодавство
Договірної Сторони, на території якої повнолітня дитина має місце перебування;
- По справах про стягнення аліментів з повнолітніх дітей застосовується законодавство
Договірної Сторони, на території якої має місце проживання повнолітня дитина;
- Правовідносини батьків і дітей визначаються за законодавством Договірної Сторони,
громадянами якої є діти;
- Правовідносини батьків і дітей визначаються за законодавством Договірної Сторони, на
території якої перебувають діти;
- По справах про стягнення аліментів з повнолітніх дітей застосовується законодавство
Договірної Сторони, на території якої має місце проживання особа, що претендує на
одержання аліментів.
Яке з наведених положень щодо опіки та піклування міститься в Конвенції про правову
допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах 1993 року (в
межах СНД)?
- Правовідносини між опікуном або піклувальником і особою, що знаходиться під опікою
або піклуванням, регулюються законодавством Договірної Сторони, громадянином якої є
особа, що знаходиться під опікою або піклуванням.
- Обов'язок прийняти опікунство або піклування встановлюється законодавством Договірної
Сторони, громадянином якої є особа, над якою встановлена опіка чи піклування.
- Опікуном або піклувальником особи, що є громадянином однієї Договірної Сторони, може
бути призначений громадянин іншої Договірної Сторони незалежно від його місця
проживання.
- Обов'язок прийняти опікунство або піклування встановлюється законодавством Договірної
Сторони, громадянином якої є особа, призначувана опікуном або піклувальником.

- Правовідносини між опікуном або піклувальником і особою, що знаходиться під опікою
або піклуванням, регулюються законодавством Договірної Сторони, громадянином якої є
опікун або піклувальник.
Яке з наведених положень щодо опіки та піклування міститься в Конвенції про правову
допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах 1993 року (в
межах СНД)?
- Обов'язок прийняти опікунство або піклування встановлюється законодавством Договірної
Сторони, громадянином якої є особа, над якою встановлена опіка чи піклування.
- Опікуном або піклувальником особи, що є громадянином однієї Договірної Сторони, може
бути призначений громадянин іншої Договірної Сторони незалежно від його місця
проживання.
- Встановлення або скасування опіки і піклування провадиться за законодавством Договірної
Сторони, громадянином якої є опікун або піклувальник.
- Правовідносини між опікуном або піклувальником і особою, що знаходиться під опікою
або піклуванням, регулюються законодавством Договірної Сторони, громадянином якої є
опікун або піклувальник.
- Опікуном або піклувальником особи, що є громадянином однієї Договірної Сторони, може
бути призначений громадянин іншої Договірної Сторони, якщо він проживає на території
Сторони, де буде здійснюватися опіка або піклування.
Яке з наведених положень щодо опіки та піклування міститься в Конвенції про правову
допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах 1993 року (в
межах СНД)?
- Встановлення або скасування опіки і піклування провадиться за законодавством Договірної
Сторони, громадянином якої є опікун або піклувальник.
- Правовідносини між опікуном або піклувальником і особою, що знаходиться під опікою
або піклуванням, регулюються законодавством Договірної Сторони, громадянином якої є
опікун або піклувальник.
- Встановлення або скасування опіки і піклування провадиться за законодавством Договірної
Сторони, громадянином якої є особа, у відношенні якої встановлюється або скасовується
опіка або піклування.
- Правовідносини між опікуном або піклувальником і особою, що знаходиться під опікою
або піклуванням, регулюються законодавством Договірної Сторони, громадянином якої є
особа, що знаходиться під опікою або піклуванням.
- Обов'язок прийняти опікунство або піклування встановлюється законодавством Договірної
Сторони, громадянином якої є особа, над якою встановлена опіка чи піклування.
Яке з наведених положень щодо опіки та піклування міститься в Конвенції про правову
допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах 1993 року (в
межах СНД)?
- Правовідносини між опікуном або піклувальником і особою, що знаходиться під опікою
або піклуванням, регулюються законодавством Договірної Сторони, установа якої
призначила опікуна або піклувальника.
- Правовідносини між опікуном або піклувальником і особою, що знаходиться під опікою
або піклуванням, регулюються законодавством Договірної Сторони, громадянином якої є
особа, що знаходиться під опікою або піклуванням.
- Обов'язок прийняти опікунство або піклування встановлюється законодавством Договірної
Сторони, громадянином якої є особа, над якою встановлена опіка чи піклування.
- Опікуном або піклувальником особи, що є громадянином однієї Договірної Сторони, може
бути призначений громадянин іншої Договірної Сторони незалежно від його місця

проживання.
- Встановлення або скасування опіки і піклування провадиться за законодавством Договірної
Сторони, громадянином якої є опікун або піклувальник.
Відповідно до положень Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних,
сімейних і кримінальних справах 1993 року (в межах СНД) умови укладення шлюбу
визначаються:
- Законодавством Договірної Сторони, на території якої має місце укладення шлюбу;
- Для кожного з майбутнього подружжя Законодавством Договірної Сторони, на території
якої він має переважне місце проживання;
- Для осіб без громадянства – законодавством Договірної Сторони, що є їх постійним місцем
проживання;
- Для кожного з майбутнього подружжя Законодавством Договірної Сторони, на території
якої він має тимчасове місце проживання;
- Для кожного з майбутнього подружжя законодавством Договірної Сторони, громадянином
якої він є;
- Для осіб без громадянства – законодавством Договірної Сторони, на території якої вони
здійснюють основну діяльність;
- Законодавством Договірної Сторони, на території якої обоє з подружжя мають місце
проживання.
Які з наведених положень щодо особистих і майнових правовідносин подружжя містяться в
Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних
справах 1993 року (в межах СНД)?
- Особисті і майнові правовідносини подружжя визначаються за законодавством Договірної
Сторони, на території якої вони мають спільне місце проживання;
- Якщо один з подружжя є громадянином однієї Договірної Сторони, а Другий - іншої
Договірної Сторони й один з них проживає на території однієї, а другий – на території іншої
Договірної Сторони і ці особи не мали спільного проживання на територіях Договірних
Сторін, то до їх особистих і майнових правовідносин застосовується законодавство
Договірної Сторони, на території якої вони здійснюють основну діяльність;
- Особисті і майнові правовідносини подружжя визначаються за законодавством Договірної
Сторони, на території якої вони спільно перебувають;
-Якщо один з подружжя проживає на території однієї Договірної Сторони, а другий – на
території іншої Договірної Сторони і при цьому обидва з подружжя мають те саме
громадянство, їхні особисті і майнові правовідносини визначаються за законодавством тієї
Договірної Сторони, громадянами якої вони є;
-Якщо один з подружжя є громадянином однієї Договірної Сторони, а Другий – іншої
Договірної Сторони й один з них проживає на території однієї, а другий – на території іншої
Договірної Сторони, то їх особисті і майнові правовідносини визначаються за
законодавством Договірної Сторони, на території якої вони мали своє останнє спільне місце
проживання;
- Правовідносини подружжя, що стосується їх нерухомого майна, визначаються за
законодавством Договірної Сторони, установа якої розглядає справу;
- Якщо один з подружжя є громадянином однієї Договірної Сторони, а Другий – іншої
Договірної Сторони й один з них проживає на території однієї, а другий – на території іншої
Договірної Сторони, то їх особисті і майнові правовідносини визначаються за
законодавством Договірної Сторони, на території якої вони здійснюють основну діяльність.
Які з наведених положень щодо особистих і майнових правовідносин подружжя містяться в
Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних

справах 1993 року (в межах СНД)?
- Правовідносини подружжя, що стосується їх нерухомого майна, визначаються за
законодавством Договірної Сторони, установа якої розглядає справу;
- Якщо один з подружжя є громадянином однієї Договірної Сторони, а Другий – іншої
Договірної Сторони й один з них проживає на території однієї, а другий – на території іншої
Договірної Сторони, то їх особисті і майнові правовідносини визначаються за
законодавством Договірної Сторони, на території якої вони здійснюють основну діяльність;
- Якщо один з подружжя є громадянином однієї Договірної Сторони, а Другий - іншої
Договірної Сторони й один з них проживає на території однієї, а другий – на території іншої
Договірної Сторони і ці особи не мали спільного проживання на територіях Договірних
Сторін, то до їх особистих і майнових правовідносин застосовується законодавство
Договірної Сторони, установа якої розглядає справу;
- Особисті і майнові правовідносини подружжя визначаються за законодавством Договірної
Сторони, на території якої вони мають спільне місце проживання;
- Якщо один з подружжя є громадянином однієї Договірної Сторони, а Другий - іншої
Договірної Сторони й один з них проживає на території однієї, а другий – на території іншої
Договірної Сторони і ці особи не мали спільного проживання на територіях Договірних
Сторін, то до їх особистих і майнових правовідносин застосовується законодавство
Договірної Сторони, на території якої вони здійснюють основну діяльність;
- Особисті і майнові правовідносини подружжя визначаються за законодавством Договірної
Сторони, на території якої вони спільно перебувають;
- Правовідносини подружжя, що стосується їх нерухомого майна, визначаються за
законодавством Договірної Сторони, на території якої знаходиться це майно.
Виберіть правильні положення Конвенції про правову допомогу і правові відносини у
цивільних, сімейних і кримінальних справах 1993 року (в межах СНД) щодо розірвання
шлюбу:
- По справах про розірвання шлюбу застосовується законодавство Договірної Сторони,
громадянами якої є подружжя на момент подачі заяви;
- По справах про розірвання шлюбу застосовується законодавство Договірної Сторони,
громадянами якої є подружжя на момент розгляду справи;
- Якщо один з подружжя є громадянином однієї Договірної Сторони, а другий – іншої
Договірної Сторони, застосовується законодавство Договірної Сторони, установа якої
розглядає справу про розірвання шлюбу;
- По справах про розірвання шлюбу застосовується законодавство Договірної Сторони, в якій
подружжя має постійне місце проживання на момент подачі заяви;
- Якщо один з подружжя є громадянином однієї Договірної Сторони, а другий – іншої
Договірної Сторони, застосовується законодавство Договірної Сторони, в якій подружжя має
постійне місце проживання;
- Якщо один з подружжя є громадянином однієї Договірної Сторони, а другий – іншої
Договірної Сторони, застосовується законодавство Договірної Сторони, з якою подружжя
має найбільш тісний зв'язок;
- Якщо один з подружжя є громадянином однієї Договірної Сторони, а другий – іншої
Договірної Сторони, застосовується законодавство Договірної Сторони, в якій шлюб
зареєстрований.
Виберіть з наведених положень щодо правовідносин батьків і дітей ті, які дійсно містяться в
Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних
справах 1993 року (в межах СНД):
- Правовідносини батьків і дітей визначаються за законодавством Договірної Сторони,
громадянами якої є діти;
- Правовідносини батьків і дітей визначаються за законодавством Договірної Сторони, на

території якої постійно проживають діти;
- Правовідносини батьків і дітей визначаються за законодавством Договірної Сторони, на
території якої переважно проживають діти;
- Правовідносини батьків і дітей визначаються за законодавством Договірної Сторони, на
території якої тимчасово проживають діти;
- По справах про стягнення аліментів з повнолітніх дітей застосовується законодавство
Договірної Сторони, на території якої має місце проживання повнолітня дитина;
- По справах про стягнення аліментів з повнолітніх дітей застосовується законодавство
Договірної Сторони, на території якої повнолітня дитина має місце перебування;
- По справах про стягнення аліментів з повнолітніх дітей застосовується законодавство
Договірної Сторони, на території якої має місце проживання особа, що претендує на
одержання аліментів.
Які з наведених положень щодо опіки та піклування містяться в Конвенції про правову
допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах 1993 року (в
межах СНД)?
- Встановлення або скасування опіки і піклування провадиться за законодавством Договірної
Сторони, громадянином якої є особа, у відношенні якої встановлюється або скасовується
опіка або піклування.
- Правовідносини між опікуном або піклувальником і особою, що знаходиться під опікою
або піклуванням, регулюються законодавством Договірної Сторони, громадянином якої є
особа, що знаходиться під опікою або піклуванням.
- Обов'язок прийняти опікунство або піклування встановлюється законодавством Договірної
Сторони, громадянином якої є особа, над якою встановлена опіка чи піклування.
- Опікуном або піклувальником особи, що є громадянином однієї Договірної Сторони, може
бути призначений громадянин іншої Договірної Сторони незалежно від його місця
проживання.
- Встановлення або скасування опіки і піклування провадиться за законодавством Договірної
Сторони, громадянином якої є опікун або піклувальник.
- Правовідносини між опікуном або піклувальником і особою, що знаходиться під опікою
або піклуванням, регулюються законодавством Договірної Сторони, громадянином якої є
опікун або піклувальник.
- Правовідносини між опікуном або піклувальником і особою, що знаходиться під опікою
або піклуванням, регулюються законодавством Договірної Сторони, установа якої
призначила опікуна або піклувальника.
Які з наведених положень щодо опіки та піклування містяться в Конвенції про правову
допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах 1993 року (в
межах СНД)?
- Обов'язок прийняти опікунство або піклування встановлюється законодавством Договірної
Сторони, громадянином якої є особа, призначувана опікуном або піклувальником.
- Опікуном або піклувальником особи, що є громадянином однієї Договірної Сторони, може
бути призначений громадянин іншої Договірної Сторони, якщо він проживає на території
Сторони, де буде здійснюватися опіка або піклування.
- Правовідносини між опікуном або піклувальником і особою, що знаходиться під опікою
або піклуванням, регулюються законодавством Договірної Сторони, громадянином якої є
особа, що знаходиться під опікою або піклуванням.
- Обов'язок прийняти опікунство або піклування встановлюється законодавством Договірної
Сторони, громадянином якої є особа, над якою встановлена опіка чи піклування.
- Опікуном або піклувальником особи, що є громадянином однієї Договірної Сторони, може
бути призначений громадянин іншої Договірної Сторони незалежно від його місця
проживання.

- Встановлення або скасування опіки і піклування провадиться за законодавством Договірної
Сторони, громадянином якої є опікун або піклувальник.
- Правовідносини між опікуном або піклувальником і особою, що знаходиться під опікою
або піклуванням, регулюються законодавством Договірної Сторони, громадянином якої є
опікун або піклувальник.
Які з наведених положень щодо усиновлення містяться в Конвенції про правову допомогу і
правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах 1993 року (в межах СНД)?
- Усиновлення або його скасування визначається за законодавством Договірної Сторони,
громадянином якої є усиновитель у момент подачі заяви про усиновлення або його
скасування.
- Якщо дитина є громадянином іншої Договірної Сторони, при усиновленні або його
скасуванні згода законного представника і компетентного державного органу, чи згода самої
дитини не вимагається, навіть якщо це потрібно за законодавством Договірної Сторони,
громадянином якої вона є.
- Якщо дитина є громадянином іншої Договірної Сторони, при усиновленні або його
скасуванні необхідно одержати згоду законного представника і компетентного державного
органу, а також згоду дитини, якщо це потрібно за законодавством Договірної Сторони,
громадянином якої вона є.
- Усиновлення або його скасування визначається за законодавством Договірної Сторони,
громадянином якої є особа, яку усиновлюють (усиновлений), у момент подачі заяви про
усиновлення або його скасування.
- Якщо дитина усиновлюється подружжям, з яких один є громадянином однієї Договірної
Сторони, а інший - громадянином іншої Договірної Сторони, усиновлення або його
скасування повинні провадитися відповідно до умов, передбачених законодавством однієї з
Договірних Сторін.
- По справах про усиновлення або його скасування компетентна установа Договірної
Сторони, громадянином якої є усиновлений (усиновлюваний) у момент подачі заяви про
усиновлення або його скасування.
- По справах про усиновлення або його скасування компетентна установа Договірної
Сторони, в якій усиновитель має місце проживання у момент подачі заяви про усиновлення
або його скасування.
Які з наведених положень щодо усиновлення містяться в Конвенції про правову допомогу і
правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах 1993 року (в межах СНД)?
- Якщо дитина є громадянином іншої Договірної Сторони, при усиновленні або його
скасуванні згода законного представника і компетентного державного органу, чи згода самої
дитини не вимагається, навіть якщо це потрібно за законодавством Договірної Сторони,
громадянином якої вона є.
- Якщо дитина усиновлюється подружжям, з яких один є громадянином однієї Договірної
Сторони, а іншій - громадянином іншої Договірної Сторони, усиновлення або його
скасування повинні провадитися відповідно до умов, передбачених законодавством обох
Договірних Сторін.
- Усиновлення або його скасування визначається за законодавством Договірної Сторони,
громадянином якої є особа, яку усиновлюють (усиновлений), у момент подачі заяви про
усиновлення або його скасування.
- Якщо дитина усиновлюється подружжям, з яких один є громадянином однієї Договірної
Сторони, а інший - громадянином іншої Договірної Сторони, усиновлення або його
скасування повинні провадитися відповідно до умов, передбачених законодавством однієї з
Договірних Сторін.
- По справах про усиновлення або його скасування компетентна установа Договірної
Сторони, громадянином якої є усиновитель у момент подачі заяви про усиновлення або його

скасування.
- По справах про усиновлення або його скасування компетентна установа Договірної
Сторони, громадянином якої є усиновлений (усиновлюваний) у момент подачі заяви про
усиновлення або його скасування.
- По справах про усиновлення або його скасування компетентна установа Договірної
Сторони, в якій усиновитель має місце проживання у момент подачі заяви про усиновлення
або його скасування.
Які з наведених положень щодо відшкодування шкоди містяться в Конвенції про правову
допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах 1993 року (в
межах СНД)?
- Зобов'язання про відшкодування шкоди, що випливають з договорів і інших правомірних
дій, визначаються за законодавством Договірної Сторони, на території якої мала місце
неправомірна дія, що послужила підставою для вимоги про відшкодування шкоди.
- Зобов'язання про відшкодування шкоди, крім тих, що випливають з договорів і інших
правомірних дій, визначаються за законодавством Договірної Сторони, на території якої
мала місце дія або інша обставина, що послужила підставою для вимоги про відшкодування
шкоди.
- Зобов'язання про відшкодування шкоди, крім тих, що випливають з договорів і інших
правомірних дій, визначаються за законодавством Договірної Сторони, на території якої
розглядається спір.
- Якщо особа, що спричинила шкоду і потерпілий є громадянами однієї Договірної Сторони,
застосовується законодавство цієї Договірної Сторони.
- Якщо особа, що спричинила шкоду і потерпілий є громадянами однієї Договірної Сторони,
застосовується законодавство тієї Договірної Сторони, в якій потерпілий має постійне місце
проживання.
- По справах про відшкодування шкоди компетентний суд Договірної Сторони, на території
якої мала місце дія або інша обставина, що послужила підставою для вимоги про
відшкодування шкоди.
- Потерпілий не може пред'явити позов у суді Договірної Сторони, на території якої має
місце проживання відповідач.
Які з наведених положень щодо відшкодування шкоди містяться в Конвенції про правову
допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах 1993 року (в
межах СНД)?
- Зобов'язання про відшкодування шкоди, що випливають з договорів і інших правомірних
дій, визначаються за законодавством Договірної Сторони, на території якої мала місце
неправомірна дія, що послужила підставою для вимоги про відшкодування шкоди.
- Потерпілий може пред'явити позов також у суді Договірної Сторони, на території якої він
має місце проживання.
- Зобов'язання про відшкодування шкоди, крім тих, що випливають з договорів і інших
правомірних дій, визначаються за законодавством Договірної Сторони, на території якої
розглядається спір.
- Якщо особа, що спричинила шкоду і потерпілий є громадянами однієї Договірної Сторони,
застосовується законодавство цієї Договірної Сторони.
- Якщо особа, що спричинила шкоду і потерпілий є громадянами однієї Договірної Сторони,
застосовується законодавство тієї Договірної Сторони, в якій потерпілий має постійне місце
проживання.
- По справах про відшкодування шкоди компетентний суд Договірної Сторони, на території
якої мала місце дія або інша обставина, що послужила підставою для вимоги про
відшкодування шкоди.

- Потерпілий може пред'явити позов також у суді Договірної Сторони, на території якої має
місце проживання відповідач.
Як визначається право спадкування за положеннями Конвенції про правову допомогу і
правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах 1993 року (в межах СНД)?
- Право спадкування нерухомого майна визначається за законодавством Договірної Сторони,
на території якої спадкоємець мав останнє постійне місце проживання.
- Право спадкування майна, крім нерухомого, визначається за законодавством Договірної
Сторони, на території якої спадкоємець мав останнє постійне місце проживання.
- Право спадкування рухомого майна визначається за законодавством Договірної Сторони,
на території якої знаходиться це майно.
- Право спадкування нерухомого майна визначається за законодавством Договірної Сторони,
на території якої знаходиться це майно.
- Право спадкування майна, крім рухомого, визначається за законодавством Договірної
Сторони, на території якої спадкоємець мав останнє постійне місце проживання.
- Право спадкування майна, крім грошей та цінних паперів, визначається за законодавством
Договірної Сторони, на території якої спадкоємець мав останнє постійне місце проживання.
- Право спадкування грошей та цінних паперів визначається за законодавством Договірної
Сторони, на території якої знаходиться це майно.
Відповідно до положень Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних,
сімейних і кримінальних справах 1993 року (в межах СНД) якщо за законодавством
Договірної Сторони, що підлягає застосуванню при спадкуванні, спадкоємцем є держава,то:
- нерухоме спадкове майно переходить Договірній Стороні, громадянином якої є
спадкодавець у момент смерті;
- рухоме спадкове майно переходить Договірній Стороні, на території якої воно знаходиться;
- рухоме спадкове майно переходить Договірній Стороні, громадянином якої є спадкодавець
у момент смерті;
- рухоме спадкове майно переходить Договірній Стороні, на території якої проживав
спадкодавець до моменту смерті;
- нерухоме спадкове майно переходить Договірній Стороні, на території якої проживав
спадкодавець до моменту смерті;
- рухоме спадкове майно переходить Договірній Стороні, на території якої спадкодавець
перебував у момент смерті;
- нерухоме спадкове майно переходить Договірній Стороні, на території якої воно
знаходиться.
! 4 Міжнародне спадкове право.
Спадкові відносини регулюються правом держави, у якій спадкодавець ______________,
якщо спадкодавцем не обрано в заповіті право держави, громадянином якої він був
- знаходився
- помер
- мав останнє місце проживання
- відпочивав
- народився
Здатність особи на складання і скасування заповіту, а також форма заповіту і акта його
скасування визначаються правом держави, у якій спадкодавець __________________в
момент складання акта або в момент смерті:

- немав постійне місце проживання
- мав постійне місце проживання
- тимчасово перебував
- тимчасово проживав
- останнім часом перебував
Спадкові відносини регулюються правом держави, у якій спадкодавець______________,
якщо спадкодавцем не обрано в заповіті право держави, громадянином якої він був
- знаходився
- помер
- мав останнє місце проживання
- відпочивав
- народився
Здатність особи на складання і скасування заповіту, а також форма заповіту і акта його
скасування визначаються правом держави, у якій спадкодавець __________________в
момент складання акта або в момент смерті:
- не мав постійне місце проживання
- мав постійне місце проживання
- тимчасово перебував
- тимчасово проживав
- останнім часом перебував
Як визначається право спадкування за положеннями Конвенції про правову допомогу і
правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах 1993 року (в межах СНД)?
- Право спадкування нерухомого майна визначається за законодавством Договірної Сторони,
на території якої спадкоємець мав останнє постійне місце проживання.
- Право спадкування майна, крім нерухомого, визначається за законодавством Договірної
Сторони, на території якої спадкоємець мав останнє постійне місце проживання.
- Право спадкування рухомого майна визначається за законодавством Договірної Сторони,
на території якої знаходиться це майно.
- Право спадкування майна, крім рухомого, визначається за законодавством Договірної
Сторони, на території якої спадкоємець мав останнє постійне місце проживання.
- Право спадкування майна, крім грошей та цінних паперів, визначається за законодавством
Договірної Сторони, на території якої спадкоємець мав останнє постійне місце проживання.
Як визначається право спадкування за положеннями Конвенції про правову допомогу і
правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах 1993 року (в межах СНД)?
- Право спадкування нерухомого майна визначається за законодавством Договірної Сторони,
на території якої спадкоємець мав останнє постійне місце проживання.
- Право спадкування рухомого майна визначається за законодавством Договірної Сторони,
на території якої знаходиться це майно.
- Право спадкування нерухомого майна визначається за законодавством Договірної Сторони,
на території якої знаходиться це майно.
- Право спадкування майна, крім рухомого, визначається за законодавством Договірної
Сторони, на території якої спадкоємець мав останнє постійне місце проживання.
- Право спадкування грошей та цінних паперів визначається за законодавством Договірної
Сторони, на території якої знаходиться це майно.

Відповідно до положень Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних,
сімейних і кримінальних справах 1993 року (в межах СНД) якщо за законодавством
Договірної Сторони, що підлягає застосуванню при спадкуванні, спадкоємцем є держава,то:
- нерухоме спадкове майно переходить Договірній Стороні, громадянином якої є
спадкодавець у момент смерті;
- рухоме спадкове майно переходить Договірній Стороні, на території якої воно знаходиться;
- рухоме спадкове майно переходить Договірній Стороні, громадянином якої є спадкодавець
у момент смерті;
- рухоме спадкове майно переходить Договірній Стороні, на території якої проживав
спадкодавець до моменту смерті;
- нерухоме спадкове майно переходить Договірній Стороні, на території якої проживав
спадкодавець до моменту смерті.
Відповідно до положень Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних,
сімейних і кримінальних справах 1993 року (в межах СНД) якщо за законодавством
Договірної Сторони, що підлягає застосуванню при спадкуванні, спадкоємцем є держава,то:
- рухоме спадкове майно переходить Договірній Стороні, на території якої проживав
спадкодавець до моменту смерті;
- нерухоме спадкове майно переходить Договірній Стороні, на території якої проживав
спадкодавець до моменту смерті;
- рухоме спадкове майно переходить Договірній Стороні, на території якої спадкодавець
перебував у момент смерті;
- нерухоме спадкове майно переходить Договірній Стороні, на території якої воно
знаходиться.
- як рухоме, так і нерухоме спадкове майно переходить Договірній Стороні, на території якої
проживав спадкодавець до моменту смерті.
! 5 Міжнародний комерційний арбітраж.
Відповідно до ЗУ «Про міжнародний комерційний арбітраж» арбітражна угода - це:
-угода сторін про передачу всіх спорів, які можуть виникнути між ними в зв’язку з будьякими конкретними правовідносинами, які мають договірний характер;
-угода сторін про передачу до арбітражу всіх або певних спорів, які виникли або можуть
виникнути між ними в зв’язку з будь-якими конкретними правовідносинами, незалежно від
того, чи мають вони договірний характер чи ні;
-угода сторін про передачу до арбітражу всіх або певних спорів, які виникли або можуть
виникнути між ними в зв’язку з будь-якими конкретними правовідносинами, які мають
недоговірний характер;
-угода сторін про передачу лише певних спорів, які виникли між ними в зв’язку з
конкретними правовідносинами;
-угода сторін про передачу до арбітражу всіх або певних спорів, які виникли або можуть
виникнути між ними в зв’язку з будь-якими конкретними правовідносинами, які мають
договірний характер.
Відповідно до ЗУ «Про міжнародний комерційний арбітраж» при арбітражному розгляді
колегіальним складом арбітрів будь-яке рішення третейського суду повинно бути:
-винесено більшістю арбітрів;
-винесено всіма членами третейського суду;
-винесено головою третейського суду;

-винесено більшістю арбітрів, якщо сторони не домовилися про інше;
-винесено третиною арбітрів, якщо сторони не домовилися про інше;
Відповідно до ЗУ «Про міжнародний комерційний арбітраж» арбітражне рішення може бути
скасоване:
-районними, районними у містах, міськими та міськрайонними судами за
місцезнаходженням арбітражу;
-районними, районними у містах, міськими та міськрайонними судами за
місцезнаходженням позивача;
-районними, районними у містах, міськими та міськрайонними судами за
місцезнаходженням відповідача;
-Президентом Торгово-промислової палати України;
-Верховним судом України.
Відповідно до ЗУ «Про міжнародний комерційний арбітраж» клопотання про скасування
арбітражного рішення не може бути заявлено:
-після закінчення шістьох місяців, рахуючи з дня винесення третейським судом рішення з
цього питання;
-після закінчення трьох місяців, рахуючи з дня, коли сторона, що заявляє це клопотання,
отримала арбітражне рішення;
-після закінчення місяця, рахуючи з дня, коли сторона, що заявляє це клопотання, отримала
арбітражне рішення;
-після закінчення шістьох місяців, рахуючи з дня, коли сторона, що заявляє це клопотання,
отримала арбітражне рішення;
-після закінчення трьох місяців, рахуючи з дня винесення третейським судом рішення з
цього питання.
Відповідно до Положення про Міжнародний комерційний арбітражний суд при Торговопромисловій палаті України, Міжнародний комерційний арбітражний суд є
-самостійною постійно діючою арбітражною установою (третейським судом), що здійснює
свою діяльність згідно з ЗУ «Про міжнародний комерційний арбітраж;
-самостійною постійно діючою арбітражною установою (третейським судом), що здійснює
свою діяльність згідно з ЗУ «Про міжнародне приватне право»;
-самостійною тимчасово створеною арбітражною установою (третейським судом), що
здійснює свою діяльність згідно з ЗУ «Про міжнародний комерційний арбітраж;
-дорадчим органом при Торгово-промисловій палаті України;
-самостійним організаційним підрозділом Торгово-промислової палати України.
Положення про Міжнародний комерційний арбітражний суд при Торгово-промисловій
палаті України та Положення про Морську арбітражну комісію при Торгово-промисловій
палаті України є:
-Додатками до ЗУ «Про міжнародні договори»;
-Додатками до ЗУ «Про міжнародний комерційний арбітраж»;
-Додатками до ЗУ «Про міжнародне приватне право»;
-Додатками до ЗУ «Про зовнішньоекономічну діяльність»;
-Додатками до Кодексу торговельного мореплавства.
Відповідно до Положення про Морську арбітражну комісію при Торговельно-промисловій
палаті України, морська арбітражна комісія є:

-самостійною постійно діючою арбітражною установою (третейським судом), що здійснює
свою діяльність згідно з ЗУ «Про міжнародний комерційний арбітраж;
-самостійною постійно діючою арбітражною установою (третейським судом), що здійснює
свою діяльність згідно з ЗУ «Про міжнародне приватне право»;
-самостійною тимчасово створеною арбітражною установою (третейським судом), що
здійснює свою діяльність згідно з ЗУ «Про міжнародний комерційний арбітраж;
-дорадчим органом при Торгово-промисловій палаті України;
-самостійним організаційним підрозділом Торгово-промислової палати України.
Відповідно до Положення про Морську арбітражну комісію при Торговельно-промисловій
палаті України, морська арбітражна комісія:
-вирішує спори, які випливають з договірних та інших цільно-правових відносин, незалежно
від того, чи є сторонами таких відносин суб’єкти українського та іноземного або лише
українського чи тільки іноземного права;
-вирішує спори, які випливають лише з договірних та інших цільно-правових відносин, що
виникають з торгового мореплавства, незалежно від того, чи є сторонами таких відносин
суб’єкти українського та іноземного або лише українського чи тільки іноземного права;
-вирішує спори, які випливають лише з договірних та інших цільно-правових відносин, що
виникають з торгового мореплавства, якщо сторонами таких відносин є суб’єкти
українського та іноземного права;
-вирішує спори, які випливають з договірних та інших цільно-правових відносин, що
виникають з торгового мореплавства, незалежно від того, чи є сторонами таких відносин
суб’єкти українського та іноземного або лише українського чи тільки іноземного права;
-вирішує спори, які випливають з недоговірних та інших цільно-правових відносин, що
виникають з торгового мореплавства, незалежно від того, чи є сторонами таких відносин
суб’єкти українського та іноземного або лише українського чи тільки іноземного права.
Відповідно до ЗУ «Про міжнародний комерційний арбітраж», термін «комерційний»
тлумачиться:
-охоплює питання, що випливають з усіх договірних відносин торгового обороту;
-охоплює питання, що випливають з усіх недоговірних відносин торгового обороту;
-широко і охоплює питання, що випливають з усіх відносин торгового обороту, - як
договірних, так і недоговірних;
-охоплює відносини торгового характеру, крім відносин інвестування;
-охоплює відносини торгового характеру, крім відносин лізингу.
Відповідно до ЗУ «Про міжнародний комерційний арбітраж», третейський суд – це:
-колегія арбітрів;
-одноособовий арбітр;
-палата арбітрів;
-одноособовий арбітр або колегія арбітрів;
-рада арбітрів.
ЗУ «Про міжнародний комерційний арбітраж» враховує положення про такий арбітраж, які є
в:
-Типовому законі ЮНСИТРАЛ про міжнародний торговий арбітраж 1985 року;
-Конвенції про визнання та приведення до виконання іноземних арбітражних рішень 1968
року;
-ЗУ «Про міжнародне приватне право»;

-Арбітражному регламенті Комісії ООН по праву міжнародної торгівлі (ЮНСІТРАЛ);
-Типовому законі ЮНСИТРАЛ про міжнародний торговий арбітраж 1968 року.
Недержавним органом, який вирішує спори, що виникають між суб’єктами МПрП у сфері
міжнародного комерційного обороту, є:
-Верховний суд України;
-міжнародний комерційний арбітраж;
-міжнародний арбітраж;
-спеціалізований суд, що створюється державами для розгляду господарських спорів;
-міжнародний комерційний суд.
Угода сторін про передачу до арбітражу всіх або певних спорів, які виникли або можуть
виникнути між ними в зв’язку з будь-якими конкретними правовідносинами, незалежно від
того, чи мають вони договірний характер чи ні – це:
- арбітражний конфлікт
- арбітражний спір
- арбітражна угода
- арбітражне застереження
- арбітражне правило
Арбітражна угода укладається в:
- усній формі
- письмовій формі
- складній письмовій формі
- шляхом мовчання
- звичайній формі
Якщо сторони не визначили кількість арбітрів, що мають розглядати арбітражний спір то
призначаються:
- 3 арбітри
- 5 арбітрів
- 4 арбітри
- 2 арбітри
- 6 арбітрів
До Міжнародного комерційного арбітражного суду можуть за угодою сторін передаватись на
вирішення спори:
- підприємств з іноземними інвестиціями і міжнародних об’єднань та організацій, створених
на території України, між собою, спори між їх учасниками, а так само їх спори з іншими
суб’єктами права України
- громадян України
- іноземних громадян
- юридичних осіб
- неповнолітніх осіб
До Міжнародного комерційного арбітражного суду можуть за угодою сторін передаватись на
вирішення спори:
- підприємств з іноземними інвестиціями і міжнародних об’єднань та організацій, створених

на території України, між собою
- з договірних та інших цивільно-правових відносин, які виникають при здійсненні
зовнішньоторговельних та інших видів міжнародних економічних зв’язків, якщо комерційне
підприємство хоча б однієї із сторін спору знаходиться за кордоном
- між учасниками підприємств з іноземними інвестиціями і міжнародних об’єднань та
організацій, створених на території України, між собою, а так само їх спори з іншими
суб’єктами права України
- всі відповіді правильні
- всі відповіді неправильні
До міжнародного комерційного арбітражу можуть за угодою сторін передаватися:
- спори між учасниками всеукраїнських об'єднань, створених на території України;
- спори міжнародних організацій між собою;
- спори між органами влади України та органами влади інших держав;
- спори з адміністративно-правових відносин, що виникають при здійсненні міжнародних
зв'язків, якщо хоча б одна із сторін знаходиться за кордоном;
- спори з договірних цивільно-правових відносин, що виникають при здійсненні
зовнішньоторговельних зв’язків, якщо комерційне підприємство хоча б однієї із сторін
знаходиться за кордоном.
До міжнародного комерційного арбітражу можуть за угодою сторін передаватися:
- спори міжнародних об'єднань, створених за межами України, між собою;
- спори між учасниками міжнародних об'єднань, створених на території України;
- спори з договірних цивільно-правових відносин, що виникають при здійсненні
внутрішньоторговельних зв’язків;
- спори між учасниками об'єднань громадян, створених на території України;
- спори між органами влади України та органами влади інших держав.
До міжнародного комерційного арбітражу можуть за угодою сторін передаватися:
- спори підприємств з іноземними інвестиціями, створених за межами України, з іншими
суб'єктами права;
- спори між учасниками всеукраїнських об'єднань, створених на території України;
- спори підприємств з іноземними інвестиціями, створених на території України з іншими
суб'єктами права України;
- спори з договірних цивільно-правових відносин, що виникають при здійсненні
внутрішньоторговельних зв’язків;
- спори міжнародних об'єднань, створених за межами України, між собою.
До міжнародного комерційного арбітражу можуть за угодою сторін передаватися:
- спори підприємств з іноземними інвестиціями, створених за межами України, з іншими
суб'єктами права;
- спори між учасниками всеукраїнських об'єднань, створених на території України;
- спори з договірних цивільно-правових відносин, що виникають при здійсненні
внутрішньоторговельних зв’язків;
- спори між учасниками міжнародних організацій, створених на території України;
- спори міжнародних об'єднань, створених за межами України, між собою.
До міжнародного комерційного арбітражу можуть за угодою сторін передаватися:
- спори міжнародних організацій між собою;

- спори між органами влади України та органами влади інших держав;
- спори підприємств з іноземними інвестиціями і міжнародних об'єднань, створених на
території України, між собою;
- спори між органами влади України та органами влади інших держав;
- спори з адміністративно-правових відносин, що виникають при здійсненні міжнародних
зв'язків, якщо хоча б одна із сторін знаходиться за кордоном.
До міжнародного комерційного арбітражу можуть за угодою сторін передаватися:
- спори з цивільно-правових відносин, що виникають при здійсненні міжнародних
економічних зв'язків, якщо комерційне підприємство хоча б однієї із сторін знаходиться за
кордоном;
- спори з договірних цивільно-правових відносин, що виникають при здійсненні
внутрішньоторговельних зв’язків;
- спори між учасниками об'єднань громадян, створених на території України;
- спори між органами влади України та органами влади інших держав;
- спори з адміністративно-правових відносин, що виникають при здійсненні міжнародних
зв'язків, якщо хоча б одна із сторін знаходиться за кордоном.
До міжнародного комерційного арбітражу можуть за угодою сторін передаватися:
- спори з адміністративно-правових відносин, що виникають при здійсненні міжнародних
зв'язків, якщо хоча б одна із сторін знаходиться за кордоном;
- спори між учасниками підприємств з іноземними інвестиціями, створених на території
України;
- спори підприємств з іноземними інвестиціями, створених за межами України, з іншими
суб'єктами права;
- спори між учасниками всеукраїнських об'єднань, створених на території України;
- спори міжнародних об'єднань, створених за межами України, між собою.
Арбітражна угода може бути укладена у вигляді:
- одноособової заяви сторони у спорі, адресованої міжнародному комерційному арбітражу;
- арбітражного застереження в контракті;
- одноособової заяви сторони у спорі, адресованої іншій стороні;
- усної домовленості сторін;
- одноособової заяви сторони у спорі, адресованої Торгово-промисловій палаті України.
Арбітражна угода може бути укладена у вигляді:
- окремої угоди;
- комерційного застереження в контракті;
- одноособової заяви сторони у спорі, адресованої Торгово-промисловій палаті України;
- одноособової заяви сторони у спорі, адресованої міжнародному комерційному арбітражу;
- одноособової заяви сторони у спорі, адресованої іншій стороні.
Арбітражна угода укладається:
- в письмовій формі та підлягає нотаріальному посвідченню;
- в письмовій формі;
- в усній формі;
- у формі конклюдентних дій;
- в письмовій формі та підлягає нотаріальному посвідченню і державній реєстрації.

Арбітражна угода вважається укладеною в письмовій формі, якщо вона:
- міститься в документі, підписаному хоча б однією із сторін;
- укладена шляхом обміну повідомленнями по телетайпу;
- укладена шляхом обміну позовною заявою та відзивом на позов, в яких одна із сторін
стверджує наявність угоди, а інша хоч і заперечує проти цього, однак не має доказів
відсутності угоди;
- міститься в одноособовій заяві сторони у спорі;
- укладена шляхом обміну інформацією.
Арбітражна угода вважається укладеною в письмовій формі, якщо вона:
- міститься в документі, підписаному хоча б однією із сторін;
- укладена шляхом обміну інформацією;
- міститься в одноособовій заяві сторони у спорі;
- укладена шляхом обміну повідомленнями по телеграфу;
- міститься в документі, підписаному арбітром.
Арбітражна угода вважається укладеною в письмовій формі, якщо вона:
- укладена шляхом обміну листами;
- міститься в документі, підписаному усім складом третейського суду;
- укладена шляхом обміну позовною заявою та відзивом на позов, в яких одна із сторін
стверджує наявність угоди, а інша хоч і заперечує проти цього, однак не має доказів
відсутності угоди.
- міститься в документі, підписаному хоча б однією із сторін;
- укладена шляхом обміну інформацією.
Арбітражна угода вважається укладеною в письмовій формі, якщо вона:
- укладена шляхом обміну позовною заявою та відзивом на позов, в яких одна із сторін
стверджує наявність угоди, а інша хоч і заперечує проти цього, однак не має доказів
відсутності угоди;
- міститься в документі, підписаному усім складом третейського суду;
- укладена шляхом обміну інформацією;
- міститься в документі, підписаному сторонами;
- міститься в одноособовій заяві сторони у спорі.
Арбітражна угода вважається укладеною в письмовій формі, якщо вона:
- міститься в документі, підписаному арбітром;
- міститься в документі, підписаному усім складом третейського суду;
- укладена шляхом обміну позовною заявою та відзивом на позов, в яких одна із сторін
стверджує наявність угоди,а інша проти цього не заперечує;
- укладена шляхом обміну позовною заявою та відзивом на позов, в яких одна із сторін
стверджує наявність угоди, а інша хоч і заперечує проти цього, однак не має доказів
відсутності угоди;
- міститься в документі, підписаному хоча б однією із сторін.
Арбітражне рішення може бути скасоване судом лише у разі, якщо:
- рішення винесено щодо спору, передбаченого арбітражною угодою;
- сторона, що заявляє клопотання про скасування, подасть докази того, що одна із сторін в
арбітражній угоді була якоюсь мірою недієздатною;

- сторона, що заявляє клопотання про скасування, подасть докази того, що арбітражна угода
є недійсною за її особистим законом;
- суд визначить, що об'єкт спору не може бути предметом розгляду судом загальної
юрисдикції за законодавством України;
- рішення потребує виправлення або роз’яснення.
Арбітражне рішення може бути скасоване судом лише у разі, якщо:
- сторона, що заявляє клопотання про скасування, подасть докази того, що арбітражна угода
є недійсною за її особистим законом;
- суд визначить, що об'єкт спору не може бути предметом розгляду судом загальної
юрисдикції за законодавством України;
- рішення потребує виправлення або роз’яснення;
- сторона, що заявляє клопотання про скасування, подасть докази того, що арбітражна угода
є недійсною за законом, якому сторони цю угоду підпорядкували, а в разі відсутності такої
вказівки - за законом України;
- сторона, що заявляє клопотання про скасування, подасть докази того, що одна із сторін в
арбітражній угоді була повною мірою дієздатною.
Арбітражне рішення може бути скасоване судом лише у разі, якщо:
- сторона, що заявляє клопотання про скасування, подасть докази того, що одна із сторін в
арбітражній угоді була повною мірою дієздатною;
- сторона, що заявляє клопотання про скасування, подасть докази того, що арбітражна угода
є недійсною за її особистим законом;
- сторона, що заявляє клопотання про скасування, подасть докази того, що її не було
належним чином повідомлено про призначення арбітра чи про арбітражний розгляд або з
інших поважних причин вона не могла подати свої пояснення;
- суд визначить, що об'єкт спору не може бути предметом розгляду судом загальної
юрисдикції за законодавством України;
- рішення потребує виправлення або роз’яснення;
Арбітражне рішення може бути скасоване судом лише у разі, якщо:
- суд визначить, що об'єкт спору не може бути предметом розгляду судом загальної
юрисдикції за законодавством України;
- рішення потребує виправлення або роз’яснення;
- рішення винесено щодо спору, передбаченого арбітражною угодою;
- сторона, що заявляє клопотання про скасування, подасть докази того, що одна із сторін в
арбітражній угоді була повною мірою дієздатною;
- рішення винесено щодо не передбаченого арбітражною угодою спору або такого, що не
підпадає під її умови.
Арбітражне рішення може бути скасоване судом лише у разі, якщо:
- рішення містить постанови з питань, що виходять за межі арбітражної угоди;
- суд визначить, що об'єкт спору не може бути предметом розгляду судом загальної
юрисдикції за законодавством України;
- рішення потребує виправлення або роз’яснення;
- рішення винесено щодо спору, передбаченого арбітражною угодою;
- сторона, що заявляє клопотання про скасування, подасть докази того, що одна із сторін в
арбітражній угоді була повною мірою дієздатною.

Арбітражне рішення може бути скасоване судом лише у разі, якщо:
- сторона, що заявляє клопотання про скасування, подасть докази того, що одна із сторін в
арбітражній угоді була повною мірою дієздатною;
- сторона, що заявляє клопотання про скасування, подасть докази того, що арбітражна угода
є недійсною за її особистим законом;
- суд визначить, що об'єкт спору не може бути предметом арбітражного розгляду за
законодавством України;
- суд визначить, що об'єкт спору не може бути предметом розгляду судом загальної
юрисдикції за законодавством України;
- рішення потребує виправлення або роз’яснення.
Арбітражне рішення може бути скасоване судом лише у разі, якщо:
- сторона, що заявляє клопотання про скасування, подасть докази того, що одна із сторін в
арбітражній угоді була повною мірою дієздатною;
- сторона, не могла подати свої пояснення з невідомих причин;
- сторона, що заявляє клопотання про скасування, подасть докази того, що арбітражна угода
є недійсною за її особистим законом;
- арбітражне рішення суперечить публічному порядку України;
- рішення потребує виправлення або роз’яснення.
Якщо сторони не визначать кількості арбітрів, то:
- призначаються два арбітри – по одному від сторони;
- рішення передається на вирішення суду загальної юрисдикції;
- призначаються три арбітри;
- призначається колегія у кількості арбітрів, визначеній Торгово-промисловою палатою;
- спір передається на вирішення Морській арбітражній комісії.
Відвід арбітру може бути заявлено в тому разі, якщо:
- існують обставини, що викликають обґрунтовані сумніви щодо його професійності;
- існують обставини, що викликають обґрунтовані сумніви щодо його<br>неупередженості;
- він не досяг 40-річного віку;
- він не досяг 35-річного віку;
- він не має спеціалізації, обумовленої угодою сторін.
Відвід арбітру може бути заявлено в тому разі, якщо:
- існують обставини, що викликають обґрунтовані сумніви щодо його незалежності;
- існують обставини, що викликають обґрунтовані сумніви щодо його професійності;
- він не досяг 40-річного віку;
- він не досяг 35-річного віку;
- він не має спеціалізації, обумовленої угодою сторін.
Відвід арбітру може бути заявлено в тому разі, якщо:
- він не досяг 40-річного віку;
- він не має кваліфікації, обумовленої угодою сторін;
- він не досяг 35-річного віку;
- існують обставини, що викликають обґрунтовані сумніви щодо його професійності;
- він не має спеціалізації, обумовленої угодою сторін.

Яка із наведених нижче є постійно діючою арбітражною установою (третейським судом), що
здійснює свою діяльність згідно з Законом України "Про міжнародний комерційний
арбітраж"?
- Міжнародний комерційний трибунал;
- Міжнародний комерційний арбітражний суд;
- Морський комітет;
- Міжнародний третейський суд;
- Міжнародна арбітражна комісія.
Яка із наведених нижче є постійно діючою арбітражною установою (третейським судом), що
здійснює свою діяльність згідно з Законом України "Про міжнародний комерційний
арбітраж"?
- Міжнародний комерційний трибунал;
- Морський комітет;
- Морська арбітражна комісія;
- Міжнародний третейський суд;
- Міжнародна арбітражна комісія.
До міжнародного комерційного арбітражу можуть за угодою сторін передаватися:
- спори з договірних цивільно-правових відносин, що виникають при здійсненні
зовнішньоторговельних зв’язків, якщо комерційне підприємство хоча б однієї із сторін
знаходиться за кордоном;
- спори з адміністративно-правових відносин, що виникають при здійсненні міжнародних
зв'язків, якщо хоча б одна із сторін знаходиться за кордоном;
- спори між учасниками міжнародних об'єднань, створених на території України;
- спори підприємств з іноземними інвестиціями, створених за межами України, з іншими
суб'єктами права;
- спори між учасниками всеукраїнських об'єднань, створених на території України;
- спори з договірних цивільно-правових відносин, що виникають при здійсненні
внутрішньоторговельних зв’язків;
- спори міжнародних об'єднань, створених за межами України, між собою.
До міжнародного комерційного арбітражу можуть за угодою сторін передаватися:
- спори підприємств з іноземними інвестиціями, створених за межами України, з іншими
суб'єктами права;
- спори між учасниками всеукраїнських об'єднань, створених на території України;
- спори підприємств з іноземними інвестиціями, створених на території України з іншими
суб'єктами права України;
- спори міжнародних організацій між собою;
- спори між державами;
- спори між учасниками міжнародних організацій, створених на території України;
- спори з договірних цивільно-правових відносин, що<br>виникають при здійсненні
внутрішньоторговельних зв’язків.
До міжнародного комерційного арбітражу можуть за угодою сторін передаватися:
- спори підприємств з іноземними інвестиціями і міжнародних об'єднань, створених на
території України, між собою;
- спори з цивільно-правових відносин, що виникають при здійсненні міжнародних
економічних зв'язків, якщо комерційне підприємство хоча б однієї із сторін знаходиться за

кордоном;
- спори міжнародних об'єднань, створених за межами України, між собою;
- спори з договірних цивільно-правових відносин, що виникають при здійсненні
внутрішньоторговельних зв’язків;
- спори між учасниками об'єднань громадян, створених на території України;
- спори між органами влади України та органами влади інших держав;
- спори з адміністративно-правових відносин, що виникають при здійсненні міжнародних
зв'язків, якщо хоча б одна із сторін знаходиться за кордоном.
До міжнародного комерційного арбітражу можуть за угодою сторін передаватися:
- спори підприємств з іноземними інвестиціями, створених за межами України, з іншими
суб'єктами права;
- спори між учасниками підприємств з іноземними інвестиціями, створених на території
України;
- спори між учасниками всеукраїнських об'єднань, створених на території України;
- спори міжнародних організацій між собою;
- спори між органами влади України та органами влади інших держав;
- спори з адміністративно-правових відносин, що виникають при здійсненні міжнародних
зв'язків, якщо хоча б одна із сторін знаходиться за кордоном;
- спори з договірних цивільно-правових відносин, що виникають при здійсненні
зовнішньоторговельних зв’язків, якщо комерційне підприємство хоча б однієї із сторін
знаходиться за кордоном.
Арбітражна угода може бути укладена у вигляді:
- одноособової заяви сторони у спорі, адресованої міжнародному комерційному арбітражу;
- арбітражного застереження в контракті;
- одноособової заяви сторони у спорі, адресованої іншій стороні;
- усної домовленості сторін;
- одноособової заяви сторони у спорі, адресованої Торгово-промисловій палаті України;
- окремої угоди;
- комерційного застереження в контракті.
Арбітражна угода вважається укладеною в письмовій формі, якщо вона:
- укладена шляхом обміну позовною заявою та відзивом на позов, в яких одна із сторін
стверджує наявність угоди, а інша хоч і заперечує проти цього, однак не має доказів
відсутності угоди;
- укладена шляхом обміну повідомленнями по телеграфу;
- міститься в документі, підписаному арбітром;
- міститься в одноособовій заяві сторони у спорі;
- укладена шляхом обміну листами;
- міститься в документі, підписаному хоча б однією із сторін;
- укладена шляхом обміну інформацією.
Арбітражна угода вважається укладеною в письмовій формі, якщо вона:
- міститься в документі, підписаному арбітром;
- міститься в документі, підписаному усім складом третейського суду;
- укладена шляхом обміну позовною заявою та відзивом на позов, в яких одна із сторін
стверджує наявність угоди,а інша проти цього не заперечує;
- міститься в одноособовій заяві сторони у спорі;
- укладена шляхом обміну позовною заявою та відзивом на позов, в яких одна із сторін

стверджує наявність угоди, а інша хоч і заперечує проти цього, однак не має доказів
відсутності угоди;
- міститься в документі, підписаному сторонами;
- міститься в документі, підписаному хоча б однією із сторін.
Арбітражна угода вважається укладеною в письмовій формі, якщо вона:
- укладена шляхом обміну позовною заявою та відзивом на позов, в яких одна із сторін
стверджує наявність угоди, а інша хоч і заперечує проти цього, однак не має доказів
відсутності угоди;
- укладена шляхом обміну повідомленнями по телетайпу;
- міститься в документі, підписаному усім складом третейського суду;
- міститься в одноособовій заяві сторони у спорі;
- укладена шляхом обміну інформацією;
- міститься в документі, підписаному хоча б однією із сторін;
- міститься в документі, підписаному сторонами.
Арбітражне рішення може бути скасоване судом лише у разі, якщо:
- сторона, що заявляє клопотання про скасування, подасть докази того, що одна із сторін в
арбітражній угоді була якоюсь мірою недієздатною;
- сторона, що заявляє клопотання про скасування, подасть докази того, що одна із сторін в
арбітражній угоді була повною мірою дієздатною;
- сторона, не могла подати свої пояснення з невідомих причин;
- сторона, що заявляє клопотання про скасування, подасть докази того, що арбітражна угода
є недійсною за законом, якому сторони цю угоду підпорядкували, а в разі відсутності такої
вказівки - за законом України;
- сторона, що заявляє клопотання про скасування, подасть докази того, що арбітражна угода
є недійсною за її особистим законом;
- суд визначить, що об'єкт спору не може бути предметом розгляду судом загальної
юрисдикції за законодавством України;
- рішення потребує виправлення або роз’яснення.
Арбітражне рішення може бути скасоване судом лише у разі, якщо:
- сторона, що заявляє клопотання про скасування, подасть докази того, що арбітражна угода
є недійсною за її особистим законом;
- суд визначить, що об'єкт спору не може бути предметом розгляду судом загальної
юрисдикції за законодавством України;
- сторона, що заявляє клопотання про скасування, подасть<br>докази того, що її не було
належним чином повідомлено про призначення арбітра чи про арбітражний розгляд або з
інших поважних причин вона не могла подати свої пояснення;
- сторона, не могла подати свої пояснення з невідомих причин;
- рішення винесено щодо не передбаченого арбітражною угодою спору або такого, що не
підпадає під її умови;
- рішення винесено щодо спору, передбаченого арбітражною угодою.
- рішення потребує виправлення або роз’яснення.
Арбітражне рішення може бути скасоване судом лише у разі, якщо:
- сторона, що заявляє клопотання про скасування, подасть докази того, що арбітражна угода
є недійсною за її особистим законом;
- суд визначить, що об'єкт спору не може бути предметом розгляду судом загальної
юрисдикції за законодавством України;

- рішення потребує виправлення або роз’яснення;
- рішення містить постанови з питань, що виходять за межі арбітражної угоди;
- суд визначить, що об'єкт спору не може бути предметом арбітражного розгляду за
законодавством України;
- рішення винесено щодо спору, передбаченого арбітражною угодою;
- сторона, що заявляє клопотання про скасування, подасть докази того, що одна із сторін в
арбітражній угоді була повною мірою дієздатною.
Арбітражне рішення може бути скасоване судом лише у разі, якщо:
- сторона, що заявляє клопотання про скасування, подасть докази того, що одна із сторін в
арбітражній угоді була повною мірою дієздатною;
- рішення винесено щодо не передбаченого арбітражною угодою спору або такого, що не
підпадає під її умови;
- рішення винесено щодо спору, передбаченого арбітражною угодою;
- арбітражне рішення суперечить публічному порядку України;
- сторона, що заявляє клопотання про скасування, подасть докази того, що арбітражна угода
є недійсною за її особистим законом;
- суд визначить, що об'єкт спору не може бути предметом розгляду судом загальної
юрисдикції за законодавством України;
- рішення потребує виправлення або роз’яснення.
Відвід арбітру може бути заявлено в тому разі, якщо:
- існують обставини, що викликають обґрунтовані сумніви щодо його професійності;
- існують обставини, що викликають обґрунтовані сумніви щодо його неупередженості;
- він не досяг 40-річного віку;
- він не досяг 35-річного віку;
- існують обставини, що викликають обґрунтовані сумніви щодо його незалежності;
- він не має спеціалізації, обумовленої угодою сторін;
- він не має кваліфікації, обумовленої угодою сторін.
Виберіть з наведених положень правильні:
- Третейський суд може сам прийняти постанову про свою компетенцію, в тому числі
стосовно будь-яких заперечень щодо наявності або дійсності арбітражної угоди;
- При колегіальному арбітражному розгляді в рішенні необхідною є наявність підписів всіх
членів третейського суду;
- Заява про відсутність у третейського суду компетенції може бути зроблена не пізніше
подання заперечень щодо позову;
- Місце арбітражу визначається Торгово-промисловою палатою України за клопотанням
сторін;
- Рішення третейського суду не може бути виправлене;
- До сторін арбітражного провадження повинно бути рівне ставлення, і кожній стороні
повинні бути надані всі можливості для викладу своєї позиції;
- Арбітражне рішення не може бути скасоване судом.
Виберіть з наведених положень правильні:
- За умови дотримання положень цього Закону сторони можуть на свій розсуд домовитись
про процедуру розгляду справи третейським судом;
- Місце арбітражу визначається Торгово-промисловою палатою України за клопотанням
сторін;
- Рішення третейського суду не може бути виправлене;

- Сторони можуть на свій розсуд домовитись про місце арбітражу;
- При колегіальному арбітражному розгляді в рішенні необхідною є наявність підписів всіх
членів третейського суду;
- В арбітражному розгляді використовується мова країни відповідача;
- В арбітражному розгляді використовується українська мова.

