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Винахід – це результат ______ людини в будь-якій сфері технології
(вставте пропущене):
-інноваційної діяльності;
-інтелектуальної діяльності;
-наукової діяльності;
-науково-технічної діяльності;
-промислової діяльності.
Об'єктом винаходу може бути:
-продукт (пристрій, речовина тощо)
-будь-яке позначення
-будь-який результат творчої діяльності людини
-форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання
-будь-яка річ
Об'єктом корисної моделі може бути:
-продукт (пристрій,речовина тощо) або процес у будь-якій сфері
технології
-результат художнього конструювання
-раціоналізаторська пропозиція
-конструктивне виконання пристрою
-будь-який результат творчої діяльності людини, що дає корисний ефект
Не може бути об’єктом винаходу:
-пристрій
-сорт рослин
-речовина
-штам мікроорганізмів;
-процес
Не може бути об’єктом корисної моделі:
-пристрій
-речовина
-результат художнього конструювання
-застосування відомого продукту за новим призначенням
-процес
Винахід визнається новим, якщо він:
-не є частиною науки;
-не є частиною рівня техніки;
-не є очевидним для фахівця;
-раніше не був запатентованим;
-не має аналогів.
Відповідно до ЦК України, винахід вважається придатним для набуття
права інтелектуальної власності на нього, якщо він, відповідно до закону:

-є новим та має винахідницький рівень, придатний для промислового
використання
-є технічно справним та має високий рівень, придатний для використання
-є новим і оригінальним
-не має аналогів і дає корисний ефект
-не є новим, але має винахідницький рівень, придатний для
промислового використання
Корисна модель – це результат інтелектуальної діяльності людини
_________ (вставте пропущене):
-в будь-якій сфері виробництва
-в будь-якій сфері технології
-у сфері художнього конструювання
-у сфері художньої творчості
-у сфері раціоналізаторської діяльності
Об’єктом винаходу може бути:
-топографія інтегральної мікросхеми
-порода тварин
-біологічний у своїй основі процес відтворення рослин, що не
відноситься до небіологічних та мікробіологічних процесів
-результат художнього конструювання
-речовина
Об’єктом корисної моделі може бути:
-топографія інтегральної мікросхеми
-сорт рослин
-біологічний у своїй основі процес відтворення тварин, що не відноситься
до небіологічних та мікробіологічних процесів
-результат художнього конструювання
-пристрій
Відповідно до ЦК України, промисловий зразок вважається придатним
для набуття права інтелектуальної власності на нього, якщо він,
відповідно до закону:
-є новим
-є новим та має винахідницький рівень, придатний для промислового
використання
-є оригінальним
-є промислово придатним
-не є новим, але має винахідницький рівень, придатний для
промислового використання
Промисловий зразок відповідає умовам патентоспроможності, якщо він:
-є новим і промислово придатним
-є новим і задовольняє виробничі потреби
-є новим

-є новим і оригінальним
-є оригінальним і промислово придатним
Об'єктом промислового зразка можуть бути:
-форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, що визначають
зовнішній вигляд промислового виробу
-продукт (пристрій,речовина тощо) або процес у будь-якій сфері
технології
-будь-які результати творчої діяльності людини, що мають промислове
застосування
-будь-які позначення або комбінації позначень
-форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, що визначають
технічні (функціональні) властивості промислового виробу
Промисловий зразок – результат творчої діяльності людини
___________ (вставте пропущене):
-в галузі художнього конструювання
-в галузі інженерії
-в будь-якій сфері технології
-в будь-якій галузі промисловості
-в галузі художньої творчості
Промисловий зразок – це ____________ в галузі художнього
конструювання (вставте пропущене):
-результат діяльності людини
-результат технічної діяльності людини
-результат творчої діяльності людини
-результат промислової діяльності людини
-результат художньої діяльності людини
Об’єктом промислового зразка не може бути:
-форма
-малюнок
-розфарбування
-поєднання форми і малюнка
-друкована продукція як така
Об’єктом промислового зразка не може бути:
-гідротехнічна споруда
-мала архітектурна форма
-розфарбування
-форма
-поєднання малюнка та форми
Об’єктом промислового зразка може бути:
-об’єкт архітектури
-речовина

-малюнок
-друкована продукція як така
-пристрій
Об’єктом промислового зразка може бути:
-форма
-процес
-стаціонарна споруда
-друкована продукція як така
-корисна модель
Не може бути об’єктом промислового зразка:
-малюнок
-поєднання розфарбування і форми
-форма
-розфарбування
-об’єкт нестійкої форми з рідкої речовини
Секретна корисна модель – це корисна модель, що містить інформацію:
-віднесену до комерційної таємниці
-віднесену до державної таємниці
-віднесену до таємної інформації
-віднесену до конфіденційної інформації
-віднесену до інформації, що не підлягає розголошенню
Секретний винахід – винахід _______ (вставте пропущене):
-який засекречений винахідником
-відомості щодо якого за клопотанням винахідника не публікуються
-технічна суть якого не розкрита у поданій заявці
-технічна суть якого не розкрита винахідником до дати подання заявки
-що містить інформацію, віднесену до державної таємниці
Об’єктом винаходу може бути:
-сорт рослин
-нове застосування відомого продукту
-порода тварин
-комп’ютерна програма
-малюнок
Винахід має винахідницький рівень, якщо:
-він не є частиною рівня техніки
-він не суперечить публічному порядку
-він створений фахівцем
-він вносить докорінні зміни в рівень техніки
-для фахівця він не є очевидним
Промисловий зразок є новим, якщо:

-він не є частиною рівня техніки
-для фахівця він не є очевидним
-він не має аналогів
- сукупність його суттєвих ознак не стала загальнодоступною в Україні до
дати подання заявки чи до дати пріоритету
-сукупність його суттєвих ознак не стала загальнодоступною у світі до
дати подання заявки чи до дати пріоритету
Майнові права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель,
промисловий зразок належать:
-володільцю відповідного патенту, якщо інше не встановлено договором
чи законом
-винахіднику (автору промислового зразка)
-патентному повіреному
-державі в особі Державної служби інтелектуальної власності України
-роботодавцеві винахідника (автора промислового зразка)
За патентним законодавством, роботодавець – це особа, яка найняла
працівника __________ (вставте пропущене):
-за трудовим або цивільно-правовим договором
-за договором підряду
-за договором на виконання науково-дослідних, дослідноконструкторських чи технологічних робіт
-за трудовим договором (контрактом)
-за договором про створення за замовленням та використання винаходу,
корисної моделі чи промислового зразка
Роботодавцем за патентним законодавством може виступати:
-лише суб’єкт господарювання, що одержав у встановленому законом
порядку ліцензію
-лише казенне чи інше державне підприємство
-лише суб’єкт підприємницької діяльності, що здійснює інноваційну
діяльність
-фізична чи юридична особа
-лише юридична особа, установчим документом якої передбачено
проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських чи
технологічних робіт
Винахідник - ________, інтелектуальною, творчою діяльністю якої
створено винахід (корисну модель) (вставте пропущене):
-особа
-повнолітня дієздатна фізична особа
-фізична особа, яка має вищу освіту за технічною спеціальністю
-громадянин України
-людина

Винахідник – людина, інтелектуальною, творчою діяльністю якої
створено __________ (вставте пропущене):
-винахід
-винахід (раціоналізаторську пропозицію)
-винахід (промисловий зразок)
- винахід (корисну модель, промисловий зразок)
- винахід (корисну модель)
Автор - _________, творчою працею якої створено промисловий зразок
(вставте пропущене):
-людина
-особа
-повнолітня дієздатна фізична особа
-фізична особа – громадянин України
-фізична чи юридична особа
Заявник - особа, яка ___________ (вставте пропущене):
-подала заявку
-подала заявку чи набула прав заявника в іншому встановленому
законом порядку
-склала заявку
-створила винахід, корисну модель чи промисловий зразок і оформила
заявку
-створила винахід, корисну модель чи промисловий зразок і подала
заявку
У разі створення промислового зразка спільною працею кількох авторів:
-вони не мають права на одержання патенту
-кожен з них має право на одержання окремого патенту
-вони мають рівні права на одержання патенту, якщо інше не
передбачено угодою між ними.
-право на одержання патенту має той із авторів, заявка якого має більш
ранню дату подання до Установи або, якщо заявлено пріоритет, більш
ранню дату пріоритету
- вони мають рівні права на одержання патенту
Право на одержання патенту на промисловий зразок, створений
роздільною працею кількох осіб:
-належить заявнику, заявка якого має більш ранню дату подання до
Установи або, якщо заявлено пріоритет, більш ранню дату пріоритету
-належить таким особам спільно
-належить таким особам спільно, якщо інше не передбачено угодою між
ними
-належить особі, яка першою створила такий промисловий зразок
-належить особі, яка першою оприлюднила інформацію про створений
промисловий зразок

Фізичні особи, які не внесли особистого творчого внеску у створення
винаходу (корисної моделі), а надали винахіднику (винахідникам) тільки
технічну, організаційну чи матеріальну допомогу при його створенні і
(або) оформленні заявки:
-визнаються винахідниками
-не визнаються винахідниками
-визнаються винахідниками, якщо інше не передбачено угодою між ними
-визнаються винахідниками, якщо це прямо передбачено угодою між
ними
-не визнаються винахідниками, якщо така допомога не мала істотного
значення
Об’єктом винаходу може бути:
-сорт рослин
-процес (спосіб)
-порода тварин
-штам мікроорганізму
-нове застосування відомого продукту
-результат художнього конструювання
-біологічний процес відтворення рослин, що не відноситься до
небіологічних чи мікробіологічних процесів
Об’єктом корисної моделі може бути:
-топографія (компонування) інтегральної мікросхеми
-процес (спосіб)
-раціоналізаторська пропозиція
-пристрій
-результат художнього конструювання
-нове застосування відомого продукту
-біологічний процес відтворення тварин, що не відноситься до
небіологічних чи мікробіологічних процесів
Рівень техніки включає:
-всі відомості, які існували у світі до дати подання заявки до Установи
-всі відомості, які стали загальнодоступними у світі до дати проведення
кваліфікаційної експертизи
-всі відомості, які стали загальнодоступними у світі до дати подання
заявки до Установи
-всі відомості, які стали відомими винахіднику до створення винаходу
(корисної моделі)
-всі відомості, які стали загальнодоступними у світі до дати пріоритету
заявки у разі, якщо заявлено пріоритет
-всі відомості, які стали відомими винахіднику до дати подання заявки до
Установи

-всі відомості, які стали відомими винахіднику до дати пріоритету заявки
у разі, якщо заявлено пріоритет
На визнання винаходу (корисної моделі) патентоздатним не впливає
розкриття інформації про нього ___________, протягом ___________
подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет,
_____________ (вставте пропущене):
-винахідником або особою, яка одержала від винахідника прямо чи
опосередковано таку інформацію
-заявником
-6 місяців після дати
-12 місяців до дати
-12 місяців після дати
-після дати її пріоритету
-до дати її пріоритету
Винахід має винахідницький рівень, якщо __________ він не є
очевидним, тобто ___________ (вставте пропущене):
-для фахівця
-для винахідника
-для закладу експертизи
-для Установи
-не є частиною рівня техніки
-не має аналогів
-не випливає явно із рівня техніки
Відповідно до ЦК України, корисна модель вважається придатною для
набуття права інтелектуальної власності на неї, якщо вона, відповідно до
закону:
-є новою
-має винахідницький рівень
-є оригінальною
-дає корисний ефект
-є придатною для промислового використання;
-є інноваційною
-не має аналогів
Корисна модель відповідає умовам патентоздатності, якщо вона:
-є технічно придатною
-є новою
-має науковий рівень
-є промислово придатною
-є оригінальною

-має винахідницький рівень
-є виробничо придатною
Відповідно до ЗУ «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»,
правова охорона надається винаходу, якщо він:
-не суперечить публічному порядку
-є корисним для народного господарства
-відповідає стандартам, технічним умовам та іншим нормативним
документам
-не суперечить принципам гуманності і моралі
-відповідає умовам патентоздатності
-відповідає чинному законодавству
-не суперечить інтересам інших учасників цивільних відносин
Відповідно до ЗУ «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»,
правова охорона надається корисній моделі, якщо вона:
-не суперечить публічному порядку
-не суперечить інтересам держави і суспільства
-відповідає стандартам, технічним умовам та іншим нормативним
документам
-не суперечить принципам гуманності і моралі
-відповідає умовам патентоздатності
-відповідає чинному законодавству
-не порушує інтересів інших учасників цивільних відносин
Види промислових зразків залежно від їх об’єкта:
-площинні
-комбіновані
-об’ємні
-дизайнерські
-технологічні
-комплексні
-технічні
Об'єктом промислового зразка може бути ______________, які
визначають зовнішній вигляд промислового виробу і призначені для
задоволення ___________ потреб (вставте пропущене):
-форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання
-естетичних та ергономічних
-форма або малюнок чи розфарбування
-продукт або процес
-естетичних
-технічних (функціональних)

-естетичних, ергономічних та (або) технічних (функціональних)
Не можуть бути об’єктами промислового зразка:
-форма
-малюнок
-розфарбування
-об’єкт нестійкої форми з газоподібної речовини
-друкована продукція як така
-мала архітектурна форма
-промислова споруда
Не можуть бути об’єктами промислового зразка:
-форма
-малюнок
-поєднання форми і малюнка
-об’єкт нестійкої форми з рідкої речовини
-друкована продукція як така
-розфарбування
-об’єкт архітектури (крім малих архітектурних форм)
Відповідно до ЗУ «Про охорону прав на промислові зразки», правова
охорона надається промисловому зразку, якщо він:
-не суперечить публічному порядку
-відповідає естетичним та ергономічним вимогам
-відповідає стандартам, технічним умовам та іншим нормативним
документам
-не суперечить принципам гуманності і моралі
-відповідає умовам патентоспроможності
-відповідає чинному законодавству
-не суперечить інтересам інших учасників цивільних відносин
Промисловий зразок визнається новим, якщо ___________ до ________
або, ____________ (вставте пропущене):
-сукупність його суттєвих ознак не стала загальнодоступною у світі
-дати подання заявки до Установи
-якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету
-сукупність його ознак не стала загальновідомою у світі
-його суттєві ознаки (в сукупності чи окремо) не стали
загальнодоступними у світі
-дати його створення
-дати проведення експертизи заявки

Об’єктом промислового зразка може бути:
-мала архітектурна форма
-гідротехнічна споруда
-промислова споруда
-поєднання малюнка та форми
-друкована продукція як така
-форма
-форма промислового виробу, обумовлена
(функціональними) потребами

виключно

технічними

На визнання промислового зразка патентоспроможним не впливає
розкриття інформації про нього ___________ протягом ____________
або, ____________ (вставте пропущене):
-автором або особою, яка одержала від автора прямо чи
опосередковано таку інформацію
-шести місяців до дати подання заявки до Установи
-якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету
-заявником
-дванадцяти місяців до дати подання заявки до Установи;
-шести місяців після створення промислового зразка
-якщо заявка подається спадкоємцем, до дати відкриття спадщини
Винахід – це результат ____________ людини в __________ (вставте
пропущене):
-інтелектуальної діяльності
-будь-якій сфері технології
-індивідуальної діяльності
-будь-якій сфері техніки, технології та (або) художнього конструювання
-інноваційної діяльності
-технічної діяльності
-будь-якій сфері науки, техніки, літератури чи мистецтва
Корисна модель – це результат ____________ людини в __________
(вставте пропущене):
-інтелектуальної діяльності
-будь-якій сфері технології
-індивідуальної діяльності
-будь-якій суспільно корисній сфері
-виробничої діяльності
-технічної діяльності
-будь-якій сфері

Промисловий зразок – це результат _________ людини у галузі
_________:
-інноваційної діяльності
-творчої діяльності
-художнього конструювання
-промислового конструювання
-художньої діяльності
-наукової діяльності
-технічного конструювання
В контексті службового винахідництва, службові обов'язки – зафіксовані
в _________, __________ функціональні обов'язки працівника, що
передбачають виконання робіт, які можуть привести до _________
(вставте пропущене):
-трудових договорах (контрактах)
-посадових інструкціях
-створення винаходу (корисної моделі)
-трудових та (або) цивільно-правових договорах
-цивільно-правових договорах
-ліцензійних договорах
-видачі патенту
___________ винахід – винахід, що містить інформацію, віднесену до
державної ________ (вставте пропущене):
-Секретний
-таємниці
-політики
-Публічний
-Службовий
-служби
-влади
В контексті службового винахідництва, доручення роботодавця – видане
працівникові __________, яке має безпосереднє відношення до
____________ або ___________ і може привести до створення винаходу
(корисної моделі) (вставте пропущене):
-у письмовій формі завдання
-специфіки діяльності підприємства
-діяльності роботодавця
-у письмовій формі або у формі усної вказівки завдання
-у письмовій формі із занесенням у трудову книжку завдання
-сфери господарської діяльності
-іншої, не забороненої законом діяльності

Службова корисна модель - це корисна модель, створена працівником:
-у зв'язку з виконанням службових обов'язків чи дорученням
роботодавця, за умови, що трудовим договором (контрактом) не
передбачене інше
-з використанням досвіду, виробничих знань, секретів виробництва і
обладнання роботодавця
-у зв'язку з виконанням обов'язків за цивільно-правовим договором
-який, відповідно до закону, є державним службовцем
-який, відповідно до закону, є службовою особою
-у зв'язку з виконанням обов’язків за договором про створення на
замовлення і використання корисної моделі
-у зв’язку з виконанням конституційних, службових чи інших обов’язків
Службовий винахід – це винахід, створений працівником:
-який відповідно до законодавства є службовою особою;
-у зв’язку з виконанням цивільно-правового договору;
- у зв’язку з виконанням службових обов’язків або дорученням
роботодавця за умови, що це прямо передбачено трудовим договором;
-у зв’язку з виконанням службових обов’язків або дорученням
роботодавця за умови, що трудовим договором не передбачено інше;
-у зв’язку з виконанням договору підряду;
-з використанням власного досвіду та обладнання;
-з використанням досвіду, виробничих знань, секретів виробництва і
обладнання роботодавця.
Право на одержання патенту належить правонаступнику:
-патентного повіреного
-винахідника
-автора промислового зразка
-роботодавця
-особи, яка надавала винахіднику технічну, організаційну чи матеріальну
допомогу в процесі створення винаходу (корисної моделі)
-особи, яка надавала винахіднику допомогу в оформленні заявки
-закладу експертизи
Функції патентних повірених:
-проведення попередньої експертизи заявки
-проведення формальної експертизи заявки
-проведення кваліфікаційної експертизи заявки
-відкликання заявки на видачу патенту
-засвідчення факту створення винаходу (корисної моделі, промислового
зразка)
-підписання заяв, клопотань, описів, формул тощо

-проведення науково-дослідних робіт, частиною яких є патентні
дослідження
За патентним законодавством, роботодавець – це __________, яка
найняла працівника __________:
-за трудовим або цивільно-правовим договором
-юридична особа
-за договором на виконання науково-дослідних, дослідноконструкторських чи технологічних робіт
-за трудовим договором (контрактом)
-за договором про створення за замовленням та використання винаходу,
корисної моделі чи промислового зразка
-особа
-фізична особа
Винахідник – людина, ___________ якої створено __________ (вставте
пропущене):
-винахід
-винахід (раціоналізаторську пропозицію)
-технічною діяльністю
-винахід (корисну модель, промисловий зразок)
-винахід (корисну модель)
-інтелектуальною, творчою діяльністю
-інноваційною діяльністю
Автор – людина, __________ якої створено ___________ (вставте
пропущене):
-промисловий зразок
-винахід
-винахід (корисну модель, промисловий зразок)
-винахід (корисну модель)
-працею
-новаторською працею
-творчою працею
Заявник - особа, яка ___________ (вставте пропущене):
-зазначена у заявці
-подала заявку
-набула прав заявника в іншому встановленому законом порядку
-склала заявку
-створила винахід, корисну модель чи промисловий зразок
-оформила заявку
-сплатила збір

У разі створення винаходу (корисної моделі) спільною працею кількох
винахідників:
-якщо інше не передбачено угодою між ними
-якщо це передбачено угодою між ними
-вони не мають права на одержання патенту
-кожен з них має право на одержання окремого патенту
-вони мають однакові права на одержання патенту
-право на одержання патенту має той із винахідників, заявка якого має
більш ранню дату подання до Установи або, якщо заявлено пріоритет,
більш ранню дату пріоритету
-якщо інше не передбачено трудовим договором (контрактом)
Право на одержання патенту на промисловий зразок, створений
роздільною працею кількох осіб:
-належить цим особам спільно, якщо інше не передбачено угодою між
ними
-належить заявнику, заявка якого має більш ранню дату подання до
Установи
-у разі, якщо заявлено пріоритет, належить заявнику, чия заявка має
більш ранню дату пріоритету
-належить заявнику, чий патент має більш ранню дату реєстрації
-у разі, якщо заявлено пріоритет, належить заявникові, чия заявка має
більш пізню дату пріоритету
-належить особі, яка першою створила такий промисловий зразок
-належить особі, яка першою оприлюднила інформацію про створений
промисловий зразок
Винахідниками визнаються фізичні особи, які:
-внесли особистий творчий внесок у створення винаходу
-надали винахіднику (винахідникам) технічну допомогу при створенні
винаходу
-внесли особистий творчий внесок у створення корисної моделі
-надали винахіднику (винахідникам) організаційну допомогу при
оформленні заявки
-надали винахіднику (винахідникам) матеріальну допомогу при створенні
винаходу
-надали винахіднику (винахідникам) організаційну допомогу при
створенні винаходу
-надали винахіднику (винахідникам)матеріальну допомогу при
оформленні заявки
До продукту як об’єкта винаходу належать:

-речовина
-штам мікроорганізму
-трансгенна рослина
-сорт рослини
-пристрій
-культура клітин рослини
-топографія інтегральної мікросхеми
-комп’ютерна програма
-шрифт
До продукту як об’єкта винаходу належать:
-культура клітин тварини
-штам мікроорганізму
-трансгенна тварина
-порода тварини
-пристрій
-речовина
-результат художнього коструювання
-відкриття
-код
До об’єктів винаходу належать такі процеси (способи):
-виготовлення продукту
-переробка продукту
-перетворення енергії
-лікування захворювання людини
-обробка продукту
-правила виконання фізичних вправ
-математичні методи
-методи інтелектуальної діяльності
-схеми планування територій
До об’єктів винаходу належать такі процеси (способи):
-контролювання якості продукту
-перетворення енергії
-вимірювання параметрів
-діагностування захворювання людини
-обробка продукту
-правила проведення ігор
-біологічні процеси відтворення рослин, що не належать до небіологічних
та мікробіологічних
-методи господарської діяльності
-схеми планування будівель

Не визнаються винаходами (корисними моделями):
-наукові теорії
-схеми планування споруд
-форма представлення інформації
-правила виконання фізичних вправ
-умовні позначення
-трансгенні рослини
-культури клітин рослин
-штами мікроорганізмів
-речовини
Не визнаються винаходами (корисними моделями):
-біологічні у своїй основі процеси відтворення рослин, що не належать
до небіологічних та мікробіологічних процесів
-правила проведення конкурсів
-методи господарської діяльності
-відкриття
-проекти та схеми планування будинків, споруд, територій
-пристрої
-штами мікроорганізмів
-трансгенні рослини
-способи діагностування захворювань
До речовин як об’єктів винаходу належать:
-індивідуальні сполуки
-композиції
-продукти ядерного перетворення
-штами мікроорганізмів
-культури клітин рослин
-сорти рослин
-породи тварин
-топографії інтегральних мікросхем
-трансгенні рослини
Виберіть правильні твердження щодо новизни винаходу:
-винахід визнається новим, якщо він не є частиною рівня техніки
-рівень техніки включає всі відомості, які стали загальнодоступними у
світі до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет,
до дати її пріоритету
-об’єкти, що є частиною рівня техніки для визначення новизни винаходу
повинні враховуватися лише окремо
-на визнання винаходу патентоздатним не впливає розкриття інформації
про нього винахідником або особою, яка одержала від винахідника

прямо чи опосередковано таку інформацію, протягом 12 місяців до дати
подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її
пріоритету
-винахід визнається новим, якщо він не має аналогів
-винахід визнається новим, якщо для фахівця він не є очевидним
- рівень техніки включає всі відомості, які стали загальнодоступними в
Україні до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено
пріоритет, до дати її пріоритету
-загальнодоступними вважаються відомості, що містяться в джерелах
інформації, з якими будь-яка особа може ознайомитися
-на визнання винаходу патентоздатним не впливає розкриття інформації
про нього винахідником або особою, яка одержала від винахідника
прямо чи опосередковано таку інформацію, протягом 6 місяців до дати
подання заявки до Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її
пріоритету
Виберіть правильні твердження щодо винахідницького рівня:
-винахід має винахідницький рівень, якщо для фахівця він не є
очевидним,
-винахід не є очевидним для фахівця, якщо він явно не випливає з рівня
техніки
-при визначенні винахідницького рівня заявлений винахід порівнюється
не тільки з окремими документами або їх частинами, а й з комбінацією
документів або їх частин (так званим збірним прототипом)
-при перевірці винахідницького рівня встановлюють відомість з рівня
техніки впливу сукупності ознак заявленого винаходу на досягнення
зазначеного заявником технічного результату
-винахідницький рівень є умовою патентоздатності винаходу і корисної
моделі
-винахід не є очевидним для фахівця, якщо він не є частиною рівня
техніки
-об’єкти, що є частиною рівня техніки для визначення винахідницького
рівня винаходу повинні враховуватися лише окремо
-фахівцем є спеціаліст вищого рівня у відповідній сфері, який має
науковий ступінь та (або) вчене звання
-винахідницький рівень мають лише винаходи, які не мають аналогів (так
звані піонерські винаходи).
Винахід відповідає умовам патентоздатності, якщо він:
-є технічно придатним
-є новим
-має науковий рівень
-є оригінальним
-є промислово придатним
-не має аналогів

-має винахідницький рівень
-дає корисний ефект
-є секретним
Об'єктом __________ може бути форма, малюнок чи розфарбування або
їх поєднання, які
___________ і призначені для задоволення
___________ та ___________ потреб (вставте пропущене):
-визначають зовнішній вигляд промислового виробу
-естетичних
-ергономічних
-промислового зразка
-винаходу
-корисної моделі
-дозволяють вирізнити даний товар серед інших товарів
-технічних (функціональних)
-визначають технічні (функціональні) властивості промислового виробу
Не можуть бути об’єктами промислового зразка:
-форма
-малюнок
-об’єкт нестійкої форми з газоподібної речовини
-друкована продукція як така
-мала архітектурна форма
-промислова споруда
-поєднання малюнка і форми
-об’єкт нестійкої форми з рідкої речовини
-форма промислового виробу, що обумовлена виключно технічними
(функціональними) потребами
Не можуть бути об’єктами промислового зразка:
-форма
-малюнок
-розфарбування
-об’єкт нестійкої форми з сипкої речовини
-друкована продукція як така
-поєднання малюнка і форми
-об’єкт архітектури (крім малих архітектурних форм)
-гідротехнічна споруда
-промислова споруда
Відповідно до ЗУ «Про охорону прав на промислові зразки», правова
охорона надається промисловому зразку, якщо він:
-не суперечить публічному порядку

-відповідає естетичним та ергономічним вимогам
-відповідає стандартам, технічним умовам та іншим нормативним
документам
-не суперечить принципам гуманності
-не суперечить принципам моралі
-не суперечить звичаям
-відповідає умовам патентоспроможності
-відповідає чинному законодавству
-не суперечить інтересам інших учасників цивільних відносин
Виберіть правильні твердження щодо новизни промислового зразка:
-новизна є єдиною умовою патентоспроможності промислового зразка
-промисловий зразок визнається новим, якщо сукупність його суттєвих
ознак не стала загальнодоступною у світі до дати подання заявки до
Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету
-промисловий зразок визнається новим, якщо сукупність його суттєвих
ознак не стала загальновідомою у світі до дати подання заявки до
Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету
-промисловий зразок визнається новим, якщо сукупність його суттєвих
ознак не стала загальнодоступною в Україні до дати подання заявки до
Установи або, якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету
-його суттєві ознаки (в сукупності чи окремо) не стали
загальнодоступними у світі до дати подання заявки до Установи або,
якщо заявлено пріоритет, до дати її пріоритету
-на визнання промислового зразка патентоспроможним не впливає
розкриття інформації про нього автором або особою, яка одержала від
автора прямо чи опосередковано таку інформацію протягом шести
місяців до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено
пріоритет, до дати її пріоритету
-на визнання промислового зразка патентоспроможним не впливає
розкриття інформації про нього автором або особою, яка одержала від
автора прямо чи опосередковано таку інформацію протягом дванадцяти
місяців до дати подання заявки до Установи або, якщо заявлено
пріоритет, до дати її пріоритету
-новизна не є єдиною умовою патентоздатності промислового зразка
-промисловий зразок визнається новим, якщо він не є частиною рівня
техніки
Об’єктом промислового зразка може бути:
-мала архітектурна форма
-гідротехнічна споруда
-промислова споруда
-поєднання малюнка та форми
-друкована продукція як така
-форма

-форма промислового виробу,
(функціональними) потребами
-малюнок
-розфарбування

обумовлена

виключно

технічними

Виберіть правильні твердження щодо промислових зразків:
-промисловий зразок є результатом творчої діяльності людини в галузі
художнього конструювання
-об’єктом промислового зразка може бути форма, малюнок чи
розфарбування або їх поєднання, що визначають зовнішній вигляд
промислового виробу і призначені для задоволення естетичних та
ергономічних потреб
-поняття «промисловий зразок» застосовується як до одного виробу, так
і до набору (комплекту) виробів
-промисловий зразок може стосуватися як цілого виробу, так і його
частини
-об’єктом промислового зразка може продукт чи спосіб;
-об’єктом промислового зразка може бути форма промислового виробу,
обумовлена виключно технічними (функціональними) потребами
-умовами патентоспроможності промислового зразка є новизна і
промислова придатність
-промисловий зразок є результатом творчої діяльності людини в будьякій сфері технології
-об’єктами промислового зразка можуть бути лише об’єкти авторського
права
Законом України «Про охорону прав на промислові зразки» правова
охорона не надається:
-малим архітектурним формам
-друкованій продукції
-об’єктам архітектури
-малюнкам
-об’єктам нестійкої форми з рідких речовин
-формам
-розфарбуванням
-промисловим спорудам
-гідротехнічним спорудам
Об’єктом промислового зразка може бути __________ або __________,
які визначають ________ промислового виробу і призначені для
задоволення ________ та __________ потреб (вставте пропущене):
-форма, малюнок чи розфарбування
-процес або нове застосування відомого продукту чи процесу
-продукт чи спосіб

-зовнішній вигляд
-промислових
-естетичних
-ергономічних
-їх поєднання
-функціональні властивості
Правова охорона надається корисній моделі, якщо вона:
-є новою
-є промислово придатною
-має винахідницький рівень
-є оригінальною
-дає корисний ефект
-не суперечить публічному порядку
-не суперечить принципам гуманності і моралі
-здатна принести користь державі і суспільству
-не суперечить громадському порядку
Джерелами патентного права України є:
-ЗУ «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»
-ЗУ «Про охорону прав на промислові зразки»
-Цивільний кодекс України
-Паризька конвенція про охорону промислової власності
-Договір про патентну кооперацію
-Патентний закон України
-Кодекс інтелектуальної власності України
-ЗУ «Про патенти на винаходи, корисні моделі та промислові зразки»
-ЗУ «Про патентування і ліцензування»
Виберіть правильні твердження щодо патентного права:
-патентне право в об’єктивному розумінні є складовою права
інтелектуальної власності
-патентне право в суб’єктивному розумінні складається із права на
патент і права з патенту
-об’єктами патентного права є винаходи, корисні моделі і промислові
зразки
-патентне право в об’єктивному розумінні є самостійною галуззю права
-поняття «патентне право» і «право промислової власності» є тотожними
-патентне право в суб’єктивному розумінні складається із права
володіння, користування і розпоряджання результатом науково-технічної
творчості
-об’єктами патентного права є винаходи, корисні моделі, промислові
зразки та селекційні досягнення

-об’єктами патентного права є винаходи, корисні моделі, промислові
зразки та раціоналізаторські пропозиції
-об’єктами патентного права є винаходи, корисні моделі, промислові
зразки та секрети виробництва (ноу-хау)
Суб'єктами права інтелектуальної власності на винахід,корисну модель
та промисловий зразок є:
-винахідник, автор промислового зразка;
-особи, які набули прав на винахід, корисну модель та промисловий
зразок за договором.
-особи, які набули прав на винахід, корисну модель та промисловий
зразок за законом.
-особи, які фактично використовують винахід, корисну модель та
промисловий зразок у своїй діяльності або здійснили значну та серйозну
підготовку до такого використання.
-патентний повірений, якщо він здійснював складання та (або) подання
заявки на видачу патенту
- держава в особі Державної служби інтелектуальної власності України
-особа, яка виявила бажання набути права на винахід, корисну модель
та промисловий зразок, подавши відповідну заяву до Державної служби
інтелектуальної власності України
Які із наведених тверджень відображають принципи сучасного
патентного права?:
-свобода творчості
-визнання за володільцем патенту виключного права на винахід, корисну
модель, промисловий зразок
-дотримання розумного балансу інтересів володільця патенту і
суспільних інтересів
-визнання та охорона прав та інтересів винахідників та авторів
промислових зразків
-обов’язок держави видати патент на винахід, корисну модель,
промисловий зразок, що відповідають встановленим у законі умовам
надання правової охорони (облігаторний принцип)
-вільне використання винаходів, корисних моделей, промислових зразків
-право держави видати патент на винахід, корисну модель, промисловий
зразок, що відповідають встановленим у законі умовам надання правової
охорони (факультативний принцип)
-право держави позбавити володільця патенту його виключних прав
-дозвільний порядок патентування винаходів в іноземних державах
Виберіть твердження, в яких правильно зазначено відмінності між
авторським і патентним правом:

-авторське право виникає на підставі самого лише факту створення
твору, тоді як права на винахід, корисну модель, промисловий зразок
вимагають засвідчення патентом
-авторське право поширюється на форму вираження твору, тоді як
патентне право охороняє зміст
-авторське право не допускає можливості створення тотожних творів
різними особами незалежно одна від одної, тоді як патентне право
допускає існування паралельного винахідництва
-авторське право охороняє будь-які виражені в об’єктивній формі творчі
результати незалежно від їх призначення, жанру, достоїнства,
завершеності тощо, в той час як патентним правом охороняються лише
об’єкти, які відповідають встановленим законом вимогам (умовам)
-авторське право включає особисті немайнові та майнові права, тоді як
патентне право передбачає лише майнові права
-майнові авторські права діють протягом визначених у законі строків, а
майнові права на винахід, корисну модель, промисловий зразок діють
безстроково
-майнові авторські права після смерті автора переходять у спадщину, а
майнові права на винахід, корисну модель, промисловий зразок діють
лише протягом життя винахідника чи автора промислового зразка
-майнові авторські права можуть передаватись за договором, тоді як
майнові права на винахід, корисну модель, промисловий зразок є тісно
пов’язані з особою винахідника чи автора промислового зразка і не
можуть переходити до інших осіб за договором;
-об’єктами авторського права є результати духовної творчості людини
(література, музика, образотворче мистецтво тощо), а об’єктами
патентного права – результати науково-технічної творчості та
художнього конструювання
Виберіть правильні положення, що стосуються винахідника:
-винахідником може бути будь-який учасник цивільних відносин
-винахідником може бути лише фізична особа
-винахідником може бути лише повнолітня дієздатна фізична особа
-винахідником службового винаходу визнається юридична чи фізична
особа – роботодавець
-праця винахідника повинна носити інтелектуальний, творчий характер
-винахідником в патентному праві іменується творець винаходу чи
корисної моделі
-винахідником в патентному праві іменується творець винаходу, корисної
моделі чи промислового зразка
-винахідником в патентному праві іменується особа, яка подала заявку
-винахідники, які спільно створили винахід (корисну модель), мають
однакові права на одержання патенту, якщо інше не передбачено угодою
між ними

Виберіть правильні положення щодо роботодавця як учасника патентних
правовідносин:
-роботодавцем може бути лише юридична особа
-роботодавцем є особа, яка найняла працівника за трудовим договором
(контрактом)
-роботодавцем є особа, яка найняла працівника за трудовим чи
цивільно-правовим договором
-роботодавець є учасником патентних правовідносин лише щодо
службових винаходів (корисних моделей, промислових зразків)
-роботодавець є обов’язковим учасником патентних правовідносин в усіх
випадках
-роботодавцем може бути юридична або фізична особа
-роботодавець не має права на подання заявки
-роботодавець вправі на власний розсуд, виходячи із цінності винаходу
(корисної моделі, промислового зразка), визначити розмір винагороди,
яка виплачуватиметься винахідникові (автору промислового зразка)
-роботодавець не вправі передавати право на одержання патенту іншій
особі
Виберіть відповіді, в яких йдеться про правонаступника, як учасника
патентних правовідносин:
-особа, яка надавала винахіднику технічну допомогу у створенні
винаходу
-особа, яка надавала автору промислового зразка допомогу в
оформленні заявки
-юридична особа, яка найняла винахідника за трудовим договором
-особа, якій винахідник за договором передав право на одержання
патенту
-особа, яка набула право на одержання патенту після смерті винахідника
в порядку спадкування
-юридична особа, до якої перейшло право на одержання патенту на
службовий винахід внаслідок реорганізації юридичної особироботодавця
-фізична особа, інтелектуальною, творчою діяльністю якої створено
винахід (корисну модель)
-особа, яка надавала винахіднику організаційну допомогу у створенні
винаходу
-особа, яка надавала автору матеріальну допомогу у створенні
промислового зразка
Виберіть правильні положення щодо патентних повірених:
-патентний повірений подає заявки, клопотання, описи тощо від власного
імені
-патентний повірений діє за дорученням особи, яку він представляє

-патентним повіреним може стати лише особа, що має повну вищу освіту
у сфері охорони інтелектуальної власності
-Державний реєстр представників у справах інтелектуальної власності
(патентних повірених) веде Державна служба інтелектуальної власності
України
-особа, яка має право на одержання патенту, може подати заявку лише
через патентного повіреного
-патентний повірений за дорученням особи, яку він представляє, вправі
відкликати заявку на видачу патенту
- Державний реєстр представників у справах інтелектуальної власності
(патентних повірених) веде Міністерство юстиції України
- патентним повіреним вправі називатися будь-яка особа, яка має повну
вищу освіту у сфері охорони інтелектуальної власності та здійснює
представницькі функції у сфері інтелектуальної власності
-патентні повірені є посадовими особами Державної служби
інтелектуальної власності України
Виберіть правильні положення, що стосуються Установи:
-Установою є центральний орган виконавчої влади, що реалізує
державну політику у сфері інтелектуальної власності
-станом на сьогодні Установою є Державна служба інтелектуальної
власності України
-станом на сьогодні Установою є Державний департамент
інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України
-станом на сьогодні Установою є Державне патентне відомство України
-станом на сьогодні Установою є Державне підприємство «Український
інститут промислової власності» («Укрпатент»)
-до повноважень Установи входить видача патентів на винаходи, корисні
моделі, промислові зразки, забезпечення їх державної реєстрації
-до повноважень Установи входить безпосереднє проведення
експертизи заявок
-офіційний бюлетень Установи, в якому публікуються офіційні відомості
про винаходи, корисні моделі, промислові зразки, називається
«Промислова власність»
- офіційний бюлетень Установи, в якому публікуються офіційні відомості
про винаходи, корисні моделі, промислові зразки, називається
«Інтелектуальна власність»

Строк дії патенту України на винахід становить:
-10 років
-15 років
-50 років
-70 років
-20 років
Право на одержання патенту на службовий винахід, відповідно до ЗУ
«Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», має:
-винахідник
-правонаступник винахідника
-роботодавець винахідника
-винахідник, який є державним службовцем
-держава в особі Державної служби інтелектуальної власності України
Набуття права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель,
промисловий зразок засвідчується:
-патентом.
-свідоцтвом
-технічним паспортом
-авторським свідоцтвом
-дипломом
Строк збереження роботодавцем чи його правонаступником службового
винаходу (корисної моделі) як конфіденційної інформації у разі його
невикористання не повинен перевищувати:
-чотирьох років.
-восьми років
-десяти років
-періоду життя винахідника
-строку дії трудового договору (контракту)
Обсяг правової охорони щодо винаходу, корисної моделі визначається:
-формулою
-описом
-власником патенту та (або) патентним повіреним
-ДП «Український інститут промислової власності»
- рішенням суду
Строк дії патенту на промисловий зразок становить:
-10 років
-15 років
-50 років
-70 років
-20 років
Строк дії патенту на корисну модель становить:

-10 років
-15 років
-50 років
-6 років
-20 років
Обсяг правової охорони щодо промислового зразка визначається:
-формулою промислового зразка
-описом промислового зразка
-сукупністю суттєвих ознак промислового зразка, представлених на
зображенні (зображеннях) виробу, внесеному до Реєстру
-ДП «Український інститут промислової власності»
- рішенням суду
Визначений законом строк чинності патенту обчислюється від:
-дати створення винаходу, корисної моделі, промислового зразка
-дати подання заявки до Установи
-дати публікації відомостей про видачу патенту
-дати реєстрації патенту
-дати видачі патенту
Тимчасова правова охорона стосується:
-винаходів
-корисних моделей
-промислових зразків
-винаходів (корисних моделей)
-винаходів, корисних моделей та промислових зразків
Як називається експертиза, що встановлює відповідність винаходу
умовам патентоздатності?:
-кваліфікаційна експертиза
-формальна експертиза
-попередня експертиза
-експертиза на локальну новизну
-патентознавча експертиза
Як називається експертиза, у ході якої встановлюється належність
зазначеного у заявці об'єкта до переліку об'єктів, які можуть бути визнані
винаходами (корисними моделями), і відповідність заявки та її
оформлення встановленим вимогам?:
-кваліфікаційна експертиза
-формальна експертиза
-попередня експертиза
-експертиза на локальну новизну
-документальна експертиза

Як називається сукупність документів, необхідних для видачі Установою
патенту?:
-заява
-заявка
-клопотання
-патентний формуляр
-патентна документація
Як в патентному праві називається першість у поданні заявки?:
-прототип
-пріоритет
-формула
-паритет
-право першого заявника
Міжнародна заявка – це заявка:
-подана згідно з Договором про патентну кооперацію (РСТ)
-за якою заявлено пріоритет згідно із Паризькою конвенцією про охорону
промислової власності
-подана згідно із Договором про патентне право (РLТ)
-подана до патентного відомства будь-якої іноземної держави
-подана до патентного відомства іноземної держави – учасниці
Паризької конвенції про охорону промислової власності
Історично першою формою охорони прав на винаходи були:
-національні патенти
-регіональні патенти
-привілеї
-авторські свідоцтва
-регламенти
Як називається виданий компетентним державним органом охоронний
документ, що засвідчує авторство, пріоритет та виключне право на
використання винаходу, корисної моделі чи промислового зразка?:
-свідоцтво
-ліцензія
-авторське свідоцтво
-заявка
-патент
Як в Україні оформляються права на секретні винаходи (корисні
моделі)?:
-за допомогою патенту, виданого в загальному порядку
-за допомогою авторського свідоцтва
-за допомогою патенту на секретний винахід (патенту на секретну
корисну модель)

-за допомогою свідоцтва на секретний винахід (свідоцтва на секретну
корисну модель)
-на секретний винахід (корисну модель) охоронний документ не
видається, а охорона відповідних відомостей здійснюється виключно в
рамках законодавства про державну таємницю
Чи забезпечує виданий в Україні патент правову охорону винаходу,
корисної моделі, промислового зразка на території іноземних держав?:
-так
-так, якщо відповідна держава є учасницею Паризької конвенції про
охорону промислової власності
-так, якщо патент виданий відповідно до Договору про патентну
кооперацію (РСТ)
-так, якщо заявник спеціально обумовив це у заявці
-ні
Строк дії патенту на винахід, об’єктом якого є лікарський засіб, засіб
захисту тварин, засіб захисту рослин тощо, використання якого потребує
дозволу відповідного компетентного органу, може бути продовжено за
клопотанням володільця цього патенту на строк, що дорівнює періоду
між датою подання заявки та датою одержання такого дозволу, але не
більше ніж на:
-1 рік
-3 роки
-5 років
-10 років
-15 років
Тлумачення формули здійснюється в межах:
-опису винаходу чи корисної моделі та відповідних креслень
-реферату
-заявки
-патентного формуляра
-незалежного пункту формули винаходу чи корисної моделі
Тлумачення суттєвих ознак промислового зразка проводиться в межах:
-опису
-рукопису
-реферату
-схем
-формули
Протягом якого строку після одержання від винахідника письмового
повідомлення про створений ним службовий винахід (корисну модель)
роботодавець має реалізувати надані йому законом права щодо
службового винаходу (корисної моделі) та укласти з винахідником
договір про винагороду?:

-1 місяць
-2 місяці
-4 місяці
-1 рік
-4 роки
Опис винаходу (корисної моделі) повинен:
-розкривати суть винаходу (корисної моделі) настільки ясно і повно, щоб
його міг здійснити фахівець у зазначеній галузі
-стисло і ясно розкривати суть винаходу (корисної моделі)
-розкривати суть винаходу (корисної моделі) лише в загальних рисах
-містити лише ту інформацію про винахід (корисну модель), яку заявник
бажає зробити загальнодоступною
-давати давати змогу зрозуміти суть винаходу
Стисле словесне вираження технічної суті винаходу (корисної моделі)
містить:
-опис
-реферат
-автореферат
-пояснювальна записка
-формула
Формула винаходу (корисної моделі) визнається такою, що виражає суть
винаходу (корисної моделі), якщо вона:
-містить сукупність його (її) суттєвих ознак, достатню для досягнення
зазначеного заявником технічного результату
-містить усі або хоча би частину його (її) суттєвих ознак
-містить хоча би один незалежний пункт
-містить ознаки винаходу (корисної моделі)
- розкриває суть винаходу (корисної моделі) настільки ясно і повно, що
його (її) може здійснити фахівець у зазначеній галузі
Яка патентна формула використовується для характеристики одного
винаходу (корисної моделі) сукупністю суттєвих ознак, що не мають
розвитку чи уточнення щодо окремих випадків його виконання чи
використання?:
-багатоланкова з одним незалежним пунктом
-багатоланкова з одним залежним пунктом
-одноланкова
-батаоланкова з кількома незалежними пунктами
-багатоланкова з одним незалежним і одним залежним пунктом
Яка патентна формула використовується для характеристики одного
винаходу (корисної моделі) з розвитком і (або) уточненням сукупності
його (її) суттєвих ознак стосовно деяких випадків виконання і
використання винаходу (корисної моделі)?:

-одноланкова з одним незалежним і одним залежним пунктом
-багатоланкова з кількома незалежними пунктами і одним залежним
пунктом
-одноланкова
-багатоланкова з кількома незалежними пунктами і одним чи кількома
залежним пунктами
-багатоланкова з одним незалежним і одним чи кількома залежним
пунктами
Яка патентна формула використовується для характеристики групи
винаходів, пов’язаних єдиним винахідницьким задумом?:
-одноланкова з одним незалежним і одним залежним пунктом
-багатоланкова з кількома незалежними пунктами
-одноланкова
-багатоланкова з кількома залежними пунктами
-багатоланкова з одним незалежним і одним чи кількома залежним
пунктами
Як називається пункт формули, який не містить посилання на інший
(інші) пункти?:
-незалежний
-залежний
-простий
-основний
-безвідсильний
Як називається пункт формули, який містить посилання на інший (інші)
пункти?:
-незалежний
-залежний
-похідний
-бланкетний
-відсильний
Як називається частина пункту формули винаходу (корисної моделі), яка
включає ознаки винаходу (корисної моделі), які збігаються з ознаками
найближчого аналога, у тому числі родове поняття, що характеризує
призначення об’єкта?:
-аналогова
-загальна
-обмежувальна
-відмітна
-розширювальна
Як називається частина пункту формули винаходу (корисної моделі), яка
включає ознаки, що відрізняють винахід (корисну модель) від
найближчого аналога?:

-обмежувальна
-відмітна
-розширювальна
-загальна
-індивідуальна
В якому випадку формула винаходу складається без поділу на
обмежувальну та відмітну частини?:
-якщо винахід не має аналогів
-якщо винахід є секретним
-якщо винахід є службовим
-якщо об’єктом винаходу є речовина
-якщо об’єктом винаходу є процес
Що не міститься у заявці на промисловий зразок?:
-заява про видачу патенту
-комплект зображень виробу, що дають повне уявлення про його
зовнішній вигляд
-опис
-креслення, схема, карта (якщо необхідно)
-формула
Дата пріоритету – це:
-дата створення винаходу, корисної моделі чи промислового зразка
-дата подання заявки до Установи
-дата подання заявки до відповідного органу держави - учасниці
Паризької конвенції про охорону промислової власності, за якою
заявлено пріоритет
-дата подання заявки до відповідного органу держави - учасниці
Бернської конвенції про охорону промислової власності, за якою
заявлено пріоритет
-дата подання заявки до патентного відомства будь-якої іноземної
держави, якщо за такою заявкою заявлено пріоритет
-дата подання заявки патентному повіреному, внесеному до Державного
реєстру представників у справах інтелектуальної власності (патентних
повірених)
-дата складання заявки, засвідчена нотаріусом
Види пріоритету:
-міжнародний
-іноземний
-конвенційний
-національний
-внутрішній
-зовнішній

-транснаціональний
Види патентів за об’єктом охорони:
-патент на наукове відкриття
-патент на раціоналізаторську пропозицію
-патент на ноу-хау
-патент на корисну модель
-патент на промисловий зразок
-патент на комп’ютерну програму
-патент на винахід
Види патентів за територіальною ознакою:
-національний
-інтернаціональний
-міжнародний
-регіональний
-світовий
-локальний
-глобальний
Строк дії патенту на винахід, об’єктом якого є лікарський засіб, засіб
захисту тварин, засіб захисту рослин тощо, використання якого потребує
дозволу відповідного компетентного органу, може бути продовжено за
клопотанням володільця цього патенту на ___________, але _________
(вставте пропущене):
-строк, що дорівнює періоду між датою створення винаходу та датою
одержання такого дозволу
-строк, що дорівнює періоду між датою звернення до такого органу та
датою одержання відповідного дозволу
-строк, що дорівнює періоду між датою подання заявки та датою
одержання такого дозволу
-не більше ніж на 3 роки
-не більше ніж на 5 років
-не більше ніж на 10 років
-не більше ніж на 15 років
Відповідно до ЗУ «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»,
винахідник подає роботодавцю ____________ про створений ним
службовий винахід (корисну модель) з __________ (вставте пропущене):
-заявку
-заяву
-письмове повідомлення

-описом, що розкриває суть винаходу (корисної моделі) достатньо ясно і
повно
-кресленнями
-документами, що підтверджують новизну винаходу (корисної моделі)
-рефератом, в якому стисло в загальних рисах зазначається суть
створеного винаходу (корисної моделі)
Частини (елементи), з яких, як правило, складається пункт формули
винаходу (корисної моделі):
-розширювальна частина
-порівняльна частина
-обмежувальна частина
-відмітна частина
-вираз «який (яка, яке) відрізняється тим, що …»
-звужувальна частина
-сутнісна частина
Без поділу на обмежувальну та відмітну частини складається формула
винаходу (корисної моделі), об’єктами яких є:
-пристрій
-речовина
-індивідуальна сполука
-штам мікроорганізму, культура клітин рослин і тварин
-процес виготовлення продукту
-нове застосування відомого продукту чи процесу
-процес обробки продукту

Вкажіть правильні законодавчі положення, що стосуються прав на
одержання патенту:
-право на одержання патенту має винахідник, якщо інше не передбачено
законом
-право на одержання патенту має будь-яка особа, яка першою подасть
заявку на видачу патенту, якщо протягом 12 місяців винахідник не
заявить про свої права на винахід (корисну модель)
-винахідники, які спільно створили винахід (корисну модель), мають
однакові права на одержання патенту, якщо інше не передбачено угодою
між ними
-у разі, коли винахід (корисну модель) створено кільком винахідниками
спільно, право на одержання патенту має той із них, який перший
подасть заявку, якщо інше не передбачено угодою між ними
-у разі перегляду умов угоди щодо складу винахідників Установа за
спільним клопотанням осіб, зазначених у заявці як винахідники, а також
осіб, що є винахідниками, але не зазначені у заявці як винахідники,

вносить зміни до відповідних документів у порядку, що встановлюється
Установою
-у разі перегляду умов угоди щодо складу винахідників Установа
припиняє діловодство за раніше поданою заявкою і надсилає
винахідникам письмове повідомлення про можливість подання нової
заявки
- у разі, коли винахід (корисну модель) створено кільком винахідниками
спільно, патент видається тому винахіднику, який вніс найбільш суттєвий
вклад у створення винаходу (корисної моделі)
Використанням винаходу визнається:
-виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу
-імпорт такого продукту
-зберігання такого продукту в особистих цілях
-публічне виконання процесу
-застосування процесу, що охороняється патентом
-зберігання процесу
-експорт процесу
Власник патенту зобов’язаний:
-не передавати його іншим особам
-сплачувати митні збори
-добросовісно користуватися виключним правом, що випливає з патенту
-використовувати винахід
-сплачувати збори за підтримання чинності патенту
-повідомляти відповідні органи про неправомірне використання патенту
-повідомляти третім особам, що він є власником патенту
Вкажіть правильні законодавчі положення, що стосуються прав
винахідника:
-винахіднику належить право авторства, яке є невід'ємним особистим
правом і охороняється безстроково
-винахіднику належить право авторства, яке є невід'ємним особистим
правом і охороняється в межах усього строку чинності патенту
-винахіднику належить право вимагати, щоб його не згадували як
винахідника даного винаходу (корисної моделі) в будь-якій публікації
Установи, зокрема у відомостях про заявку чи патент
-винахіднику належить право власності на всі матеріальні об’єкти,
виготовлені із використанням його винаходу
-винахідник має право на присвоєння свого імені створеному ним
винаходу (корисній моделі)
-винахідник має право, за погодженням із ДП «Український інститут
промислової власності» і за умови сплати відповідного збору, на
присвоєння свого імені створеному ним винаходу (корисній моделі)

-винахідник має право обрати вигадане ім’я (псевдонім) і вимагати
зазначення його у заявці та у всіх публікаціях Установи щодо заявки
Патент на винахід може бути визнано в судовому порядку недійсним
повністю або частково у разі:
-його втрати власником
-несплати відповідного збору за підтримання його чинності
-невідповідності запатентованого винаходу умовам патентоздатності
-неправомірного заволодіння патентом третіми особами
-неправомірного передання патенту іншим особам
-відсутності у формулі винаходу відповідних ознак
-наявності у формулі винаходу ознак, яких не було у поданій заявці
Патент на промисловий зразок може бути визнано в судовому порядку
недійсним повністю або частково у разі:
-несплати відповідного збору за підтримання його чинності
-його втрати власником
-невідповідності запатентованого промислового зразка умовам
патентоспроможності
-неправомірного заволодіння патентом третіми особами
-наявності у сукупності суттєвих ознак промислового зразка ознак, яких
не було у поданій заявці
-неправомірного передання патенту іншим особам
-відсутності у сукупності суттєвих ознак промислового зразка необхідних
ознак
Чинність майнових прав інтелектуальної власності на винахід, корисну
модель, промисловий зразок може бути припинено достроково:
-за ініціативою особи, якій вони належать, якщо це не суперечить умовам
договору
-в інших випадках, передбачених законом
-у разі знищення винаходу, корисної моделі, промислового зразка
-у разі невикористання чи недостатнього використання винаходу,
корисної моделі, промислового зразка в Україні протягом трьох років
-у разі невідповідності запатентованого винаходу, корисної моделі,
промислового зразка умовам патентоздатності
-у разі втрати патенту його володільцем
-у разі наявності у формулі винаходу, корисної моделі ознак, яких не
було у поданій заявці
Вкажіть правильні відповіді що стосуються правових наслідків
припинення чинності виключних майнових прав інтелектуальної
власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок:

-у разі припинення чинності виключних майнових прав інтелектуальної
власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок ці об'єкти
можуть вільно та безоплатно використовуватися будь-якою особою, за
винятками, встановленими законом
-у разі припинення чинності виключних майнових прав інтелектуальної
власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок ці об'єкти
можуть використовуватися будь-якою особою за умови виплати
володільцеві патенту відповідної винагороди
-у разі припинення чинності особистих немайнових прав інтелектуальної
власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок ці об'єкти
можуть вільно та безоплатно використовуватися будь-якою особою, за
винятками, встановленими законом
-у разі припинення чинності виключних майнових прав інтелектуальної
власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок ці об'єкти
можуть вільно та безоплатно використовуватися будь-якою особою,
визначеною володільцем, за винятками, встановленими законом
-якщо у зв'язку з достроковим припиненням чинності виключних
майнових прав інтелектуальної власності на винахід,корисну модель,
промисловий зразок завдано збитків особі, якій було надано дозвіл на
використання цих об'єктів, такі збитки відшкодовуються особою, яка
надала зазначений дозвіл, якщо інше не встановлено договором чи
законом
-якщо у зв'язку з достроковим припиненням чинності виключних
майнових прав інтелектуальної власності на винахід,корисну модель,
промисловий зразок завдано збитків особі, якій було надано дозвіл на
використання цих об'єктів, такі збитки не відшкодовуються
-якщо у зв'язку з достроковим припиненням чинності особистих
немайнових прав інтелектуальної власності на винахід,корисну модель,
промисловий зразок завдано збитків особі, якій було надано дозвіл на
використання цих об'єктів, такі збитки відшкодовуються особою, яка
надала зазначений дозвіл, якщо інше не визначено в установчих
документах такої особи
Вкажіть правильні законодавчі положення щодо чинності майнових прав
інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий
зразок:
-чинність достроково припинених виключних майнових прав
інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий
зразок може бути відновлено у порядку, встановленому законом, за
заявою особи, якій ці права належали у момент їх припинення
-чинність прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель,
промисловий зразок, які були визнані недійсними, може бути відновлено
у порядку, встановленому законом, за заявою особи, якій ці права
належали у момент визнання їх недійсними
-чинність майнових прав інтелектуальної власності на винахід, корисну
модель, промисловий зразок, які припинились у зв’язку із закінченням

строку дії патенту, може бути відновлено у порядку, встановленому
законом, за заявою особи, якій ці права належали
-майнові права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель,
промисловий зразок є чинними безстроково
-майнові права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель,
промисловий зразок є чинними протягом строків, визначених у законі
-права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель,
промисловий зразок мають строки придатності, визначені законами
-права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель,
промисловий зразок є чинними протягом гарантійного строку, вказаного у
патенті
При поданні заявки на промисловий зразок вимога єдності буде
дотриманою, якщо:
-заявка стосується одного промислового зразка
-заявка стосується групи промислових зразків, пов’язаних єдиним
задумом
-заявка стосується кількох промислових зразків, створених протягом
одного року до дати подання заявки
-заявка стосується комплекту (набору) виробів
-заявка містить варіанти промислового зразка
-заявка стосується кількох промислових зразків, які були створені одним і
тим самим автором протягом шести місяців до дати подання заявки
-заявка стосується групи промислових зразків, які мають однорідний
об’єкт
При поданні заявки на винахід вимога єдиності буде дотриманою, якщо:
-заявка стосується одного винаходу без розвитку або уточнення окремих
конкретних варіантів його здійснення
-заявка стосується групи винаходів, пов’язаних єдиним винахідницьким
задумом
-заявка стосується кількох винаходів, створених протягом одного року до
дати подання заявки
- заявка стосується кількох винаходів, які були створені одним і тим
самим винахідником протягом шести місяців до дати подання заявки
-заявка стосується одного винаходу, який охарактеризовано з розвитком
або уточненням окремих конкретних варіантів його здійснення, що не
супроводжується зміною чи вилученням окремих ознак, наведених у
незалежному пункті формули
-заявка стосується кількох винаходів, які були створені одним і тим
самим винахідником протягом дванадцяти місяців до дати подання
заявки
-заявка стосується винаходу і промислового зразка, які стосуються
одного виробу

Датою подання заявки на винахід чи заявки на корисну модель є дата
одержання Установою матеріалів, що містять, принаймні:
-заяву у встановленій формі про видачу патенту, викладену українською
мовою
-заяву у довільній формі про видачу патенту, викладену українською
мовою
-відомості про винахідника та його адресу, викладені українською мовою
-відомості про заявника та його адресу, викладені українською мовою
-матеріал, що справляє враження опису винаходу (корисної моделі),
викладений українською або іншою мовою
-формулу винаходу, складену і оформлену відповідно до встановлених
вимог
-опис винаходу, складений і оформлений відповідно до встановлених
вимог
Пріоритет промислового зразка, використаного в експонаті, показаному
на ___________, проведених на території ________________, може бути
встановлено за датою відкриття виставки, якщо заявка надійшла до
Установи протягом _________ від зазначеної дати (вставте пропущене):
-міжнародних виставках
-офіційних або офіційно визнаних міжнародних виставках
-держави – учасниці Паризької конвенції з охорони промислової
власності
-іноземної держави
-6 місяців
-3 місяців
-12 місяців
Системи експертиз, що проводяться при видачі патенту:
-нормативна
-явочна
-перевірочна
-попередня
-відстрочена
-заочна
-комплексна
Види експертиз, що передбачені патентним законодавством України:
-комплексна
-повторна
-попередня
-наступна
-кваліфікаційна

-формальна
-змістовна
Назвіть види експертиз, проведення яких передбачено законодавством
України для одержання патенту на винахід:
-комплексна
-повторна
-попередня
-наступна
-кваліфікаційна
-формальна
-змістовна
Назвіть види експертиз, проведення яких передбачено законодавством
України для одержання патенту на корисну модель:
-комплексна
-повторна
-попередня
-наступна
-кваліфікаційна
-формальна
-змістовна
Відповідно до ЗУ «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі»,
патент - це _____ документ, що засвідчує ________, ________ і
__________ на винахід (корисну модель) (вставте пропущене):
-посвідчувальний
-право користування
-пріоритет
-право володіння
-право власності
-авторство
-право розпорядження
-охоронний
-технічний
Для промислових зразків датою подання заявки є дата одержання
Установою матеріалів, що містять принаймні:
-клопотання у встановленій формі про видачу патенту, викладене
українською мовою
-клопотання у довільній формі про видачу патенту, викладене
українською мовою
-відомості про автора та його адресу, викладені українською мовою
-відомості про заявника та його адресу, викладені українською мовою

-зображення виробу, що дає уявлення про його зовнішній вигляд
-формулу промислового зразка, складену і оформлену відповідно до
встановлених вимог
-опис промислового зразка, складений і оформлений відповідно до
встановлених вимог
-частину, яка зовнішньо нагадує опис промислового зразка, викладену
українською чи іншою мовою
-реферат
Право на одержання патенту на промисловий зразок має роботодавець,
якщо промисловий зразок створено у зв’язку з виконанням _______ чи
_________, за умови, що ___________ не передбачено інше (вставте
пропущене):
-договору підряду
-доручення роботодавця
-службових обов’язків
-трудових обов’язків
-цивільно-правового договору
-трудовим договором;
-законодавством
-домовленістю між ними
-міжнародно-правовими актами
Вкажіть правильні законодавчі положення щодо строків чинності
майнових прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель,
промисловий зразок:
-майнові права інтелектуальної власності на винахід корисну модель,
промисловий зразок є чинними з дати, наступної за датою їх державної
реєстрації, за умови підтримання чинності цих прав відповідно до закону
-майнові права інтелектуальної власності на винахід корисну модель,
промисловий зразок є чинними від дати подання заявки, за умови
підтримання чинності цих прав відповідно до закону
-майнові права інтелектуальної власності на винахід корисну модель,
промисловий зразок є чинними з моменту їх створення в об’єктивній
формі, за умови одержання патенту та підтримання чинності цих прав
відповідно до закону
-законом можуть бути встановлені умови тимчасової чинності майнових
прав інтелектуальної власності на винахід до набрання ними чинності.
-законом можуть бути встановлені умови тимчасової чинності майнових
прав інтелектуальної власності на винахід, корисну модель,
промисловий зразок до набрання ними чинності
-строк чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на
винахід спливає через двадцять років, що відліковуються від дати
подання заявки на винахід в установленому законом порядку

-строк чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на
винахід, використання якого потребує спеціальних випробувань та
офіційного дозволу, може бути продовжений в установленому законом
порядку
-строк чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на
корисну модель спливає через десять років від дати подання заявки на
корисну модель в установленому законом порядку
-строк чинності виключних майнових прав інтелектуальної власності на
промисловий зразок спливає через п'ять років від дати подання заявки
на промисловий зразок в установленому законом порядку
Вкажіть правильні законодавчі положення, що стосуються строків дії
охоронного документа:
-строк дії патенту на винахід, об'єктом якого є лікарський засіб, засіб
захисту тварин, засіб захисту рослин тощо,використання якого потребує
дозволу відповідного компетентного органу, може бути продовжено за
клопотанням власника цього патенту на строк, що дорівнює періоду між
датою подання заявки та датою одержання такого дозволу, але не
більше ніж на 5 років
-строк дії патенту на винахід, об'єктом якого є лікарський засіб, засіб
захисту тварин, засіб захисту рослин тощо,використання якого потребує
дозволу відповідного компетентного органу, може бути продовжено за
клопотанням власника цього патенту на строк, що дорівнює періоду між
датою подання заявки та датою одержання такого дозволу, але не
більше ніж на 15 років
-строк дії деклараційного патенту на корисну модель становить 10 років
від дати подання заявки до Установи
-строк дії деклараційного патенту на корисну модель становить 10 років
від дати його реєстрації
-строк дії патенту на винахід становить 20 років від дати подання заявки
до Установи
-строк дії патенту на винахід становить 20 років від дати його створення
-строк дії патенту на винахід становить період життя винахідника і 20
років після його смерті
-строк дії патенту (деклараційного патенту) на секретний винахід і
деклараційного патенту на секретну корисну модель дорівнює строку
засекречування винаходу (корисної моделі), але не може бути довшим
від визначеного законом строку дії охорони винаходу (корисної моделі).
-строк дії патенту (деклараційного патенту) на секретний винахід і
деклараційного патенту на секретну корисну модель дорівнює строку
засекречування винаходу (корисної моделі), але не може бути довшим
п’яти років
Вкажіть правильні законодавчі положення про подання заявки на
винахід:

-особа, яка бажає одержати патент і має на це право, подає заявку до
Установи
-особа, яка бажає одержати патент і має на це право, подає заявку до
виконавчого комітету міської ради міста обласного значення, районної,
районної в містах Києві та Севастополі державної адміністрації
-особа, яка бажає одержати патент і має на це право, подає заявку
патентному повіреному
-за дорученням заявника заявку може бути подано через представника у
справах інтелектуальної власності або іншу довірену особу
-заявка на видачу патенту (деклараційного патенту) подається
заявником лише особисто
-віднесення інформації, яка міститься у заявці, до державної таємниці
здійснюється згідно із ЗУ «Про державну таємницю»
-заявка на винахід повинна стосуватися одного або групи винаходів,
пов'язаних єдиним винахідницьким задумом (вимога єдиності винаходу)
-заявка подається будь-якою мовою на вибір заявника
-заявка подається державною мовою
Заявка на винахід (корисну модель) повинна включати:
-заяву про видачу патенту на винахід чи деклараційного патенту на
корисну модель
-опис винаходу (корисної моделі)
-формулу винаходу (корисної моделі)
-креслення (якщо на них є посилання в описі)
-реферат
-документ, що підтверджує факт створення винаходу (корисної моделі)
-техніко-економічне обґрунтування
-макет винаходу (корисної моделі)
-копію патенту, завірену у встановленому порядку
Не визнається порушенням прав, що випливають з патенту,
використання запатентованого винаходу:
-без комерційної мети
-з метою продажу
-з науковою метою
-з метою одержання прибутку
-в порядку експерименту
-в невеликих обсягах
-за надзвичайних обставин з повідомленням власника патенту одразу, як
це стане можливим та виплатою йому відповідної компенсації
-в інтересах держави
-за надзвичайних обставин з повідомленням власника патенту одразу, як
це стане можливим, без виплати власникові патенту компенсації

Майновими правами інтелектуальної власності на винахід, корисну
модель, промисловий зразок є:
-право на використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка
-виключне право дозволяти використання винаходу, корисної моделі,
промислового зразка (видавати ліцензії)
-виключне право перешкоджати неправомірному використанню
винаходу, корисної моделі, промислового зразка, в тому числі
забороняти таке використання
-інші майнові права інтелектуальної власності, встановлені законом
-право авторства
-право винахідника (автора промислового зразка) вимагати, щоб його не
згадували як винахідника (автора промислового зразка) в будь-якій
публікації Установи, зокрема у відомостях про заявку чи патент
-право на одержання патенту у спадщину
-право на отримання винагороди від держави за створення винаходу,
корисної моделі, промислового зразка у розмірах, передбачених
Кабінетом Міністрів України
-право винахідника на присвоєння свого імені створеному ним винаходу
(корисній моделі)
Виберіть правильні твердження щодо конвенційного пріоритету:
-термін «конвенційний пріоритет» пов’язаний з тим, що його було
запроваджено Конвенцією про заснування ВОІВ
-термін «конвенційний пріоритет» пов’язаний з тим, що його було
запроваджено Паризькою конвенцією про охорону промислової
власності
-щодо винаходів і корисних моделей заявник має право на пріоритет
попередньої заявки протягом 12 місяців
-щодо промислових зразків заявник має право на пріоритет попередньої
заявки протягом 12 місяців
-пріоритет поширюється лише на ті ознаки винаходу (корисної моделі),
які зазначені в попередній заявці, пріоритет якої заявлено
-заявник має право на пріоритет попередньої заявки за умови, що на
таку попередню заявку не заявлено пріоритет
-заявник, який бажає скористатися правом на конвенційний пріоритет,
повинен подати відповідну заяву про пріоритет
- пріоритет поширюється на всі ознаки винаходу (корисної моделі),
незалежно від їх зазначення в попередній заявці
-правило про конвенційний пріоритет застосовується Установою без
необхідності подання заявником відповідної заяви про це (ex officio)
В ході проведення формальної експертизи заявки на винахід чи заявки
на корисну модель:
-встановлюється, чи є винахід (корисна модель) новим
-встановлюється, чи є винахід (корисна модель) промислово придатним

-встановлюється дата подання заявки
-визначається, чи належить об’єкт, що заявляється, до об’єктів винаходу
(корисної моделі) і чи не відноситься він до об’єктів, які не можуть
одержати правову охорону як винаходи (корисні моделі)
-встановлюється, чи має винахід винахідницький рівень
-заявка перевіряється на відповідність формальним вимогам,
передбаченим законодавством
-встановлюється, чи містить винахід (корисна модель) інформацію, що
може бути віднесена до державної таємниці
-документ про сплату збору за подання заявки перевіряється на
відповідність встановленим вимогам
-встановлюється, чи дійсно винахід (корисну модель) створено особою,
зазначеною в заявці в якості винахідника

