
 
 
Право користування чужою земельною ділянкою для забудови може бути 
встановлено:  
- на строк не більше 50 років;  
- на нетривалий строк;  
-на невизначений строк;  
- на строк не менше 50 років;  
- на строк не більше 99 років. 
 
 
У разі продажу права користування земельною ділянкою для сільськогосподарських 
потреб переважне перед іншими особами право на його придбання має  
-власник сусідньої земельної ділянки;  
-сервітуарій;  
-суперфіціарій;  
-власник цієї земельної ділянки;  
-землекористувач даної земельної ділянки. 
 
 
Право користування чужою земельною ділянкою для забудови виникає на підставі :  
-рішення обласної ради;  
-рішення Кабінету Міністрів України;  
-адміністративного акту;  
-договору;  
-заповіту;  
-закону;  
-рішення суду 
 
 
Позначте відповідь, у якій не вірно зазначено вид речових прав на чуже майно:  
-право володіння;  
-сервітут;  
-емфітевзис;  
-право власності;  
-суперфіцій. 
 
 
Позначте відповідь, у якій правильно зазначено словосполучення із законодавчого 
положення: Якщо договір про надання права користування чужою земельною 
ділянкою для сільськогосподарських потреб укладено на невизначений строк, кожна 
із сторін може відмовитися від договору, попередньо попередивши про це другу 
сторону не менш як за ______ :  
-два роки;  
-пів року;  
-один рік;  
-місяць;  
-три місяці. 
 
 
Позначте відповідь, у якій неправильно вказано підставу набуття сервітуту: сервітут 
може бути встановлений:  
-договором;  
-законом;  



-рішенням Кабінету Міністрів України;  
-заповітом;  
-рішенням суду; 
 
 
Згідно з Цивільним кодексом України речовим правом на чуже майно є:  
-право забудови земельної ділянки (суперфіцій);  
-право управління;  
-право власності;  
-право використання;  
-право відання. 
 
 
Згідно з нормами Цивільного кодексу України речовими правами на чуже майно є:  
-право володіння;  
-право власності;  
-право користування (сервітут);  
-право використання;  
-право користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб 
(емфітевзис);  
-право управління;  
-право відання;  
 
 
У відповіді під котрим номером невірно зазначено підставу встановлення сервітуту?  
-адміністративний акт;  
-закон;  
-заповіт;  
-договір;  
-рішення суду. 
 
 
У якій відповіді правильно зазначено словосполучення із наступного положення 
Цивільного кодексу України: «Сервітут ____________ відчуженню»?  
-підлягає ;  
-не підлягає;  
-підпадає ;  
-не сприяє;  
-допомагає. 
 
 
Вставте пропущені слова у наступне положення Цивільного кодексу України: «Особа 
____________ вимагати від власника (володільця) сусідньої земельної ділянки, а в 
разі необхідності - від власника (володільця) іншої земельної ділянки надання 
земельного сервітуту»:  
-не має права;  
-зобов’язана;  
-має право;  
-не може;  
-повинна. 
 
 
Сервітут може бути встановлений:  
-договором;  



-адміністративним актом;  
-законом;  
-рішенням міської ради;  
-постановою Кабінету Міністрів України;  
-указом Президента України;  
-рішенням суду. 
 
 
Вставте пропущене слово у наступне положення Цивільного кодексу України: «Право 
користування чужою земельною ділянкою встановлюється ____________ між 
власником земельної ділянки і особою, яка виявила бажання користуватися цією 
земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб»:  
-договором;  
-адміністративним актом;  
-законом;  
-актом;  
-рішенням. 
 
 
Правом користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб 
називається:  
-сервітут;  
-емфітевзис;  
-суперфіцій;  
-довірча власність;  
-право оперативного управління. 
 
 
Вставте пропущене слово у наступне положення Цивільного кодексу України: «Право 
____________ земельною ділянкою державної або комунальної власності для 
сільськогосподарських потреб не може бути відчужено її землекористувачем іншим 
особам, внесено до статутного фонду, передано у заставу»:  
-володіння;  
-користування;  
-розпорядження;  
-власності;  
-управління. 
 
 
Вставте пропущені слова у наступне положення Цивільного кодексу України: «Строк 
договору про надання права ____________ чужою земельною ділянкою для 
сільськогосподарських потреб встановлюється ____________ і для земельних 
ділянок державної або комунальної власності не може перевищувати 
____________»:  
-користування;  
- володіння;  
-договором;  
- законом;  
- адміністративним актом;  
-50 років;  
- 25 років. 
 
 
Строк користування земельною ділянкою державної чи комунальної власності для 



забудови не може перевищувати:  
-50 років;  
-25 років;  
-10 років;  
-5 років;  
-3 років. 
 
 
Правом користування чужою земельною ділянкою для забудови називається:  
-суперфіцій;  
- сервітут;  
- емфітевзис;  
- право господарського відання;  
- право оперативного управління. 
 
 
Вставте пропущене слово у наступне положення Цивільного кодексу України: «Якщо 
на земельній ділянці збудовані промислові об'єкти, договором може бути 
передбачено право власника земельної ділянки на одержання частки від (*доходу*) 
землекористувача»:  
 
Вставте пропущені  три слова у наступне положення Цивільного кодексу України: 
«Право (*користування*) чужим майном (сервітут) може бути встановлене щодо 
земельної ділянки, інших природних ресурсів (земельний сервітут) або іншого 
(*нерухомого*)майна для (*задоволення*)потреб інших осіб, які не можуть бути 
задоволені іншим способом»:  
 
Вставте пропущені  два слова у наступне положення Цивільного кодексу України: 
«Збитки, завдані власникові (володільцеві) земельної ділянки або іншого 
(*нерухомого*) майна, особою, яка (*користується*)  сервітутом, підлягають 
відшкодуванню на загальних підставах»:  
 
Вставте пропущені два слова у наступне положення Цивільного кодексу України: 
«Якщо договір про надання права (*користування*) чужою земельною ділянкою для 
сільськогосподарських потреб укладено на (*невизначений*) строк, кожна із сторін 
може відмовитися від договору,  
 
Вставте пропущені  два слова у наступне положення Цивільного кодексу України: 
«Землекористувач зобов’язаний  вносити плату за (*користування*)  земельною 
ділянкою, наданою йому для забудови, а також інші платежі, встановлені 
(*законом*)».  
 
Згідно з нормами Цивільного кодексу України речовими правами на чуже майно є: 
-право володіння; 
-право власності; 
-право користування (сервітут); 
-право використання; 
-право користування земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб 
(емфітевзис); 
-право управління; 
-право забудови земельної ділянки (суперфіцій); 
-право відання; 
-інші речові права на чуже майно, встановлені законом. 
 



 
Вкажіть відповіді, де вказані майнові авторські права:  
-право на використання твору;  
-право на недоторканність твору;  
-виключне право дозволяти використання твору;  
-виключне право перешкоджати неправомірному використанню твору;  
-право обирати псевдонім при використані твору;  
-право володіти, користуватися та розпоряджатися матеріальним об’єктом, в якому 
втілено твір;  
-право вимагати зазначення свого імені у зв’язку з використанням твору, якщо це 
практично можливо. 
 
 
Вкажіть правильні законодавчі положення щодо поняття права інтелектуальної 
власності:  
-Право інтелектуальної власності — це право особи на результат інтелектуальної, 
творчої діяльності або на інший об’єкт права інтелектуальної власності, визначений 
законом.  
-Право інтелектуальної власності становлять особисті немайнові права 
інтелектуальної власності та (або) майнові права інтелектуальної власності.  
-Право інтелектуальної власності є непорушним.  
-Право інтелектуальної власності та право власності на річ залежать одне від 
одного.  
-Перехід права на об’єкт права інтелектуальної власності означає перехід права 
власності на річ.  
-Перехід права власності на річ означає перехід права на об’єкт права 
інтелектуальної власності.  
-Основний нормативно-правовий акт, який регулює відносини щодо права 
інтелектуальної власності, - це Закон України «Про право інтелектуальної власності». 
 
 
До об’єктів права інтелектуальної власності належать:  
-літературні та художні твори;  
-комп’ютерні програми;  
-транспортний засіб;  
-земельна ділянка;  
-будівлі;  
-компонування (топографії) інтегральних мікросхем;  
-костюм; 
 
 
Особистими немайновими правами інтелектуальної власності є:  
-право на визнання людини творцем (автором, виконавцем, винахідником тощо) 
об’єкта права інтелектуальної власності;  
-право перешкоджати будь-якому посяганню на право інтелектуальної власності, 
здатному завдати шкоди честі чи репутації творця об’єкта права інтелектуальної 
власності;  
-право на використання об’єкта права інтелектуальної власності;  
-виключне право дозволяти використання об’єкта права інтелектуальної власності;  
-виключне право перешкоджати неправомірному використанню об’єкта права 
інтелектуальної власності, в тому числі забороняти таке використання;  
-право на свободу;  
-право на таємницю кореспонденції. 
 



 
До об’єктів права інтелектуальної власності належать:  
-комп’ютерні програми;  
-транспортний засіб;  
-земельна ділянка;  
-передачі (програми) організацій мовлення;  
-наукові відкриття;  
-будівлі;  
-костюм; 
 
 
Вкажіть правильні законодавчі положення щодо права інтелектуальної власності:  
-Суб’єктами права інтелектуальної власності є творець об’єкта права інтелектуальної 
власності та інші особи, яким належать особисті немайнові та (або) майнові права 
інтелектуальної власності.  
-Право інтелектуальної власності виникає з підстав, встановлених ЦК України, іншим 
законом чи договором.  
-Особисті немайнові права інтелектуальної власності належать творцеві об’єкта 
права інтелектуальної власності.  
-Особисті немайнові права інтелектуальної власності залежать від майнових прав 
інтелектуальної власності. 
-Особисті немайнові права інтелектуальної власності можуть відчужуватися, за 
винятками, встановленими законом.  
-Майнові права інтелектуальної власності не можуть бути вкладом до статутного 
капіталу юридичної особи,  
-Майнові права інтелектуальної власності не можуть бути предметом договору 
застави та інших зобов’язань. 
 
 
Вкажіть правильні відповіді, в яких зазначено спеціальні способи захисту права 
інтелектуальної власності, які застосовуються судом:  
-застосування негайних заходів щодо запобігання порушенню права інтелектуальної 
власності та збереження відповідних доказів;  
-анулювання свідоцтва платника ПДВ;  
-скасування державної реєстрації;  
-вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених або введених у цивільний 
оборот з порушенням права інтелектуальної власності;  
-винесення попередження особі, яка порушує право інтелектуальної власності;  
-застосування разового грошового стягнення замість відшкодування збитків за 
неправомірне використання об’єкта права інтелектуальної власності.  
-опублікування в засобах масової інформації відомостей про право інтелектуальної 
власності. 
 
 
Назвіть правильні законодавчі положення щодо авторського права:  
-Авторське право поширюється на ідеї, процеси, методи діяльності або математичні 
концепції.  
-Комп’ютерні програми охороняються як літературні твори.  
-Компіляції даних (бази даних) або іншого матеріалу охороняються як такі.  
-Первинним суб’єктом авторського права є автор твору.  
-За відсутності доказів іншого автором твору вважається юридична особа, зазначена 
звичайним способом як автор на оригіналі або примірнику твору.  
-Частина твору, створеного у співавторстві, не визнається такою, що має самостійне 
значення.  



-Кожен із співавторів не зберігає своє авторське право на створену ним частину 
твору, навіть якщо вона має самостійне значення. 
 
 
Назвіть правильні законодавчі положення щодо авторського права:  
-Авторське право не поширюється на ідеї, процеси, методи діяльності або 
математичні концепції як такі.  
-Комп’ютерні програми не охороняються як об’єкти авторського права.  
-Компіляції даних (бази даних) або іншого матеріалу не охороняються як такі.  
-Первинним суб’єктом авторського права є автор твору.  
-За відсутності доказів іншого автором твору вважається юридична особа, зазначена 
звичайним способом як автор на оригіналі або примірнику твору (презумпція 
авторства).  
-Суб’єктами авторського права є також інші фізичні та юридичні особи, які набули 
прав на твори відповідно до договору або закону.  
-Авторське право виникає з моменту продажу твору. 
 
 
Назвіть правильні законодавчі положення щодо авторського права:  
-Комп’ютерні програми охороняються як літературні твори.  
-Компіляції даних (бази даних) або іншого матеріалу охороняються як такі.  
-Первинним суб’єктом авторського права є автор твору.  
-За відсутності доказів іншого автором твору вважається фізична особа, яка видала 
цей твір.  
-Кожен із співавторів не зберігає своє авторське право на створену ним частину 
твору, навіть якщо вона має самостійне значення.  
-Відносини між співавторами не можуть бути визначені договором, а лише законом.  
-Авторське право виникає з моменту спотворення твору. 
 
 
Назвіть правильні законодавчі положення щодо авторського права:  
-Автор має право протидіяти будь-якому перекрученню, спотворенню або іншій зміні 
твору чи будь-якому іншому посяганню на твір, що може зашкодити честі та репутації 
автора,  
-Автор має право протидіяти будь-якому супроводженню твору без його згоди 
ілюстраціями, передмовами, післямовами, коментарями тощо.  
-У разі смерті автора недоторканність твору охороняється особою, уповноваженою 
на це Державною службоюінтелектуальної власності.  
-Майнові права на твір належать особі, уповноваженою на це Державною 
службоюінтелектуальної власності. 
-Твір вважається опублікованим, якщо він повідомлений визначеному колу осіб.  
-Особа, яка використовує твір, зобов’язана зазначити своє ім’я.  
-Автор має право на плату за використання його твору, якщо інше не встановлено ЦК 
України та іншим законом. 
 
 
Вкажіть правильні законодавчі положення щодо суміжних прав:  
-Первинним суб’єктом суміжних прав є автор.  
-Суб’єктами суміжних прав є також інші особи, які набули таких прав відповідно до 
договору чи закону.  
-Право інтелектуальної власності на виконання виникає з моменту його реєстрації..  
-Право інтелектуальної власності на фонограму чи відеограму виникає з моменту її 
реєстрації.  
-Право інтелектуальної власності на передачу (програму) організації мовлення 



виникає з моменту її розробки.  
-Особа, яка має суміжне право, для сповіщення про свої права може 
використовувати спеціальний знак, встановлений законом для захисту авторського 
права.  
-Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на передачу (програму) 
організації мовлення спливає через п’ятдесят років, що відліковуються з 1 січня року, 
наступного за роком її першого здійснення. 
 
 
Назвіть правильні законодавчі положення щодо авторського права:  
-Автор не має права протидіяти перекрученню, спотворенню або іншій зміні твору.  
-Автор має право протидіяти будь-якому супроводженню твору без його згоди 
ілюстраціями, передмовами, післямовами, коментарями тощо.  
-Майнові права на твір належать його авторові, якщо інше не встановлено договором 
чи законом.  
-Твір вважається опублікованим (випущеним у світ), якщо він будь-яким способом 
повідомлений невизначеному колу осіб.  
-Дружина/чоловік автора має право опублікувати твір без згоди автора.  
-У разі смерті автора його правонаступники не мають право на опублікування твору.  
-Після закінчення строку чинності майнових прав інтелектуальної власності на твір 
він може вільно та безоплатно використовуватися автором. 
 
 
Вкажіть правильні законодавчі положення щодо суміжних прав:  
-Первинним суб’єктом суміжних прав є винахідник.  
-За відсутності доказів іншого винахідником фонограми вважається особа, ім’я якої 
зазначено у відеограмі.  
-Право інтелектуальної власності на передачу (програму) організації мовлення 
виникає з моменту її першого здійснення.  
-Особа, яка має суміжне право, для сповіщення про свої права може 
використовувати спеціальний знак, встановлений договором про використання 
суміжного права.  
-Майнові права інтелектуальної власності на об’єкт суміжних прав належать 
відповідно виконавцеві, виробнику фонограми, виробнику відеограми чи організації 
мовлення, якщо інше не встановлено договором чи законом.  
-Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на відеограму спливає 
через двадцять років, що відліковуються з 1 січня року, наступного за роком її 
опублікування.  
-Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на передачу (програму) 
організації мовлення спливає через двадцять років, що відліковуються з 1 січня року, 
наступного за роком її першого здійснення. 
 
 
Вкажіть правильну відповідь, що визначає строк чинності особистих немайнових прав 
інтелектуальної власності.:  
-протягом життя автора і 70 років після його смерті;  
-протягом 50 років після першого використання твору;  
-протягом 20 років;  
-безстроково, якщо інше не встановлено законом;  
-довічно. 
 
 
Вкажіть відповідь, яка не містить об’єкта авторського права:  
-комп’ютерні програми;  



-твори невисокої художньої цінності;  
-твори в незавершеному вигляді;  
-твори народної творчості (фольклор);  
-переклади творів. 
 
 
Вкажіть відповідь, в якій вказано первинний суб’єкт авторського права:  
-фізична особа, яка своєю творчою працею створила твір;  
-юридична особа, яка своєю творчою працею створила твір;  
-держава, громадянин якої своєю творчою працею створив твір;  
-фізична особа, яка вперше опублікувала твір під своїм ім’ям;  
-фізична або юридична особа які набули прав на твори відповідно до договору чи 
закону. 
 
 
Вкажіть правильну відповідь із визначенням поняття „автор‖:  
-фізична особа, яка своєю творчою працею створила твір та (або) надала технічну чи 
іншу допомогу в оформленні твору;  
-фізична особа, яка своєю творчою працею створила твір;  
-фізична та (або) юридична особа, яка приймала участь у створенні твору, 
незалежно від характеру її праці;  
-фізична чи юридична особа, яка набула авторських прав відповідно до закону або 
договору;  
-повнолітня дієздатна фізична особа, яка своєю особистою працею створила твір. 
 
 
Вкажіть правильну відповідь, де вказано юридичний факт, на підставі якого виникає 
авторське право:  
-державна реєстрація авторського права на твір;  
-факт створення твору в об’єктивній формі;  
-факт створення твору, незалежно від втілення його в об’єктивній формі;  
-отримання охоронного документа - свідоцтва;  
-оприлюднення твору. 
 
 
Вкажіть правильну відповідь, в якій вказано нормативно-правовий акт, яким 
затверджено мінімальні ставки авторської винагороди та порядок їх застосування:  
-Закон України „Про авторське право і суміжні права‖;  
-наказ Міністерства освіти і науки України;  
-постанова Кабінету Міністрів України;  
-Закон України „Про видавничу справу‖;  
-Цивільний кодекс України. 
 
 
Вкажіть правильну відповідь, де вказані всі можливі форми плати за використання 
твору:  
-одноразовий платіж та роялті;  
-паушальний платіж та роялті;  
-роялті та франшиза;  
-паушальний платіж, роялті та комбінований платіж;  
-паушальний платіж, гудвіл та комбінований платіж. 
 
 
Вкажіть відповідь, яка правильно визначає строк охорони майнових прав на твір:  



-період життя автора та 70 років що відраховуються з 1 січня року, наступного за 
роком смерті автора;  
-період життя автора та 50 років що відраховуються з 1 січня року, наступного за 
роком смерті автора;  
-період життя автора, але не більше, ніж 70 років з дня першого опублікування 
твору;  
-50 років з дня його створення;  
-70 років з дня державної реєстрації прав на твір. 
 
 
Строк чинності майнових прав на твір у випадку створення його у співавторстві 
спливає:  
-через 50 років, що відраховуються з 1 січня року, наступного за роком смерті 
останнього із співавторів;  
-через 70 років, що відраховуються з 1 січня року, наступного за роком смерті 
останнього із співавторів;  
-через 70 років, що відраховуються з 1 січня року, наступного за роком смерті 
першого із співавторів;  
-через 50 років після укладення угоди між співавторами про створення твору;  
-1 січня року, наступного за роком смерті останнього із співавторів. 
 
 
Вкажіть відповідь, в якій вказано строк дії авторського права, коли твір вперше 
опублікований протягом 30 років після смерті автора:  
-протягом 50 років від дати його правомірного опублікування;  
-протягом 70 років після смерті автора;  
-протягом 50 років після його створення;  
-протягом 70 років від дати його правомірного опублікування;  
-протягом 50 років після смерті особи, яка вперше його опублікувала. 
 
 
Продовжте речення: „Будь-яка особа, яка після закінчення строку охорони 
авторського права стосовно неоприлюдненого твору вперше його оприлюднює, 
користується захистом протягом _____________‖ :  
-25 років від часу, коли твір був вперше оприлюднений;  
-50 років від часу, коли твір був вперше оприлюднений;  
-70 років від часу, коли твір був вперше оприлюднений;  
-довічно;  
-безстроково, якщо інше не передбачено законом. 
 
 
Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на виконання спливає:  
-через 50 років, що відліковуються з 1 січня року, наступного за роком здійснення 
першого запису виконання, а за відсутності такого запису - з 1 січня року, наступного 
за роком здійснення виконання;  
-через 70 років, що відліковуються з 1 січня року, наступного за роком його 
опублікування;  
-через 50 років, що відліковуються з 1 січня року, наступного за роком його 
опублікування;  
-через 50 років, що відліковуються з 1 січня року, наступного за роком його першого 
здійснення;  
-через 70 років, що відліковуються з 1 січня року, наступного за роком його першого 
здійснення. 
 



 
Вставте пропущене: Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на 
фонограму, відеограму спливає через _______ років, що відліковуються з 1 січня 
року, наступного за роком її опублікування, а за відсутності такого опублікування 
протягом п’ятидесяти років від дати вироблення – з 1 січня року, наступного за роком 
вироблення фонограми, відеограми:  
-10;  
-20;  
-30;  
-50;  
-70. 
 
 
Продовжте законодавче положення: „Строк чинності майнових прав інтелектуальної 
власності на передачу (програму) організації мовлення спливає через п’ятдесят 
років, що відліковуються ____________‖:  
-з 1 січня року, наступного за роком здійснення виконання;  
-з 1 січня року, наступного за роком вироблення фонограми;  
-з 1 січня року, наступного за роком її першого здійснення;  
-з 1 січня року, наступного за роком вироблення відеограми;  
-з 1 січня року, наступного за роком здійснення першого запису виконання. 
 
 
Вкажіть відповіді, в яких правильно вказані назви спеціальних законів, що стосуються 
окремих об’єктів права інтелектуальної власності:  
-Закон України „Про охорону прав на комерційні найменування‖;  
-Закон України „Про охорону прав на винаходи‖;  
-Закон України „Про охорону прав на промислові зразки‖;  
-Закон України „Про охорону прав на винаходи і корисні моделі‖;  
-Закон України „Про охорону прав на товарні знаки‖;  
-Закон України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг‖;  
-Закон України „Про охорону прав на походження товарів‖. 
 
 
Вкажіть правильні відповіді, в яких вказані особисті немайнові права суб’єкта права 
інтелектуальної власності:  
-право на визнання людини творцем об’єкта права інтелектуальної власності;  
-виключне право перешкоджати неправомірному використанню об’єкта права 
інтелектуальної власності, забороняти таке використання;  
-право перешкоджати будь-якому посяганню на право інтелектуальної власності, 
здатному завдати шкоди честі чи репутації творця об’єкта права інтелектуальної 
власності;  
-право на використання об’єкта права інтелектуальної власності;  
-виключне право дозволяти використання об’єкта інтелектуальної власності;  
-інші особисті немайнові права інтелектуальної власності, встановлені законом;  
-право на повагу до честі і гідності. 
 
 
Вкажіть правильні відповіді, де вказані об’єкти права інтелектуальної власності:  
-літературні та художні твори;  
-речі, в яких втілено об’єкти права інтелектуальної власності;  
-сорти рослин та породи тварин;  
-комерційні найменування;  
-інформація;  



-честь, гідність та репутація творця;  
-винагорода за використання об’єктів права інтелектуальної власності. 
 
 
Вкажіть відповіді, де вказані особисті немайнові права автора:  
-право перешкоджати неправомірному використанню твору, в тому числі забороняти 
таке використання;  
-право обирати псевдонім у зв’язку з використанням твору;  
-право на використання твору;  
-виключне право дозволяти використання твору;  
-право на особисту недоторканність;  
-право на недоторканність твору;  
-право забороняти зазначення свого імені у зв’язку з використанням твору. 
 
 
Вкажіть правильні відповіді, в яких розкривається зміст права на недоторканність 
твору:  
-автор вправі протидіяти будь-якому перекрученню, спотворенню твору, що можуть 
зашкодити честі та репутації автора;  
-автор має право протидіяти супроводженню твору без його згоди ілюстраціями, 
передмовами, коментарями тощо;  
-автор має виключне право перешкоджати здійсненню перекладу твору на іншу 
мову;  
-автор має право перешкоджати опублікуванню твору;  
-автор вправі протидіяти іншій зміні твору чи будь-якому іншому посяганню на твір, 
що може зашкодити його честі та репутації;  
-автор вправі забороняти зазначення свого імені у зв’язку з використанням твору;  
-автор вправі протидіяти включенню твору складовою частиною до збірників, баз 
даних, енциклопедій тощо. 
 
 
Вкажіть відповіді, в яких зазначено дії, що є опублікуванням твору:  
-відтворення будь-яким способом та у будь-якій формі;  
-публічний показ;  
-публічне виконання;  
-видання твору;  
-імпорт примірників твору;  
-включення твору як складової до збірників, антологій, енциклопедій та інших 
складених творів;  
-здача в найм примірників твору. 
 
 
Вкажіть правильні відповіді, в яких передбачені випадки правомірного використання 
твору без згоди автора, але із зазначенням його імені:  
-відтворення творів для судового чи адміністративного провадження в обсязі, 
виправданому цією метою;  
-використання цитат з опублікованих творів в обсязі виправданому поставленою 
метою;  
-переклад творів на іншу мову;  
-публічне виконання музичних творів в ресторанах, кафе та інших подібних 
закладах;  
-репрографічне відтворення творів;  
-включення творів складовою частиною до збірників, антологій, енциклопедій тощо;  
-видання випущених в світ творів рельєфно-крапковим шрифтом для сліпих. 



 
 
Вкажіть відповіді, в яких вказані джерела авторського права України:  
-Закон України „Про охорону авторських прав‖  
-Закон України „Про авторське право і суміжні права‖;  
-Закон України „Про архітектурну діяльність‖;  
-Закон України „Про охорону прав на літературні та художні твори‖;  
-Закон України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг‖;  
-Паризька конвенція з охорони промислової власності;  
-Бернська конвенція про охорону літературних та художніх творів. 
 
 
Відповідно до Цивільного кодексу України до літературних та художніх творів 
відносяться:  
-комп’ютерні програми;  
-твори народної творчості;  
-романи, поеми та інші письмові твори;  
-аудіовізуальні твори;  
-фотографічні твори;  
-бази даних (компіляції даних);  
-повідомлення про новини дня або інші факти, що мають характер звичайної прес-
інформації. 
 
 
Вкажіть правильні відповіді, в яких вказані об’єкти, що не охороняються авторським 
правом:  
-твори народної творчості;  
-грошові знаки;  
-твори, що мають невисоку художню та (або) естетичну цінність;  
-карти, плани, ескізи і пластичні твори, що стосуються географії, топографії, 
архітектури або науки;  
-акти органів державної влади та органів місцевого самоврядування, їх офіційні 
переклади;  
-переклади творів на іншу мову;  
-комп’ютерні програми. 
 
 
Вкажіть об’єкти, що охороняються інститутом суміжних прав:  
-виконання;  
-аудіовізуальні твори;  
-фонограми та відеограми;  
-переклади;  
-аранжування;  
-програми (передачі) організацій мовлення;  
-музичні твори; 
 
 
Вкажіть правильні відповіді із первинними суб’єктами суміжних прав:  
-автор;  
-телеорганізація кабельного мовлення;  
-упорядник;  
-телеорганізація ефірного мовлення;  
-продюсер аудіовізуального твору;  



-співак;  
-перекладач. 
 
 
Вкажіть правильні відповіді із первинними суб’єктами суміжних прав:  
-редактор;  
-виробник відеограми;  
-спадкоємець виконавця;  
-організація радіомовлення;  
-актор театру;  
-упорядник;  
-особа, яка взяла інтерв’ю. 
 
 
Об’єктами авторського права є:  
-романи.  
-винаходи.  
-корисні моделі.  
-наукове відкриття.  
-твори ужиткового мистецтва.  
-торгова марка.  
-комп’ютерні програми. 
 
 
Не є об’єктами авторського права:  
-державні символи України.  
-грошові знаки, емблеми тощо, затверджені органами державної влади.  
-повідомлення про новини дня або інші факти, що мають характер звичайної прес-
інформації.  
-комп’ютерні програми.  
-твори архітектури.  
-романи.  
-поеми. 
 
 
Автору твору належать такі особисті немайнові права:  
-вимагати зазначення свого імені у зв’язку з використанням твору, якщо це практично 
можливо;  
-забороняти зазначення свого імені у зв’язку з використанням твору;  
-на недоторканність твору;  
-право на використання твору;  
-виключне право дозволяти використання твору;  
-право перешкоджати неправомірному використанню твору, в тому числі забороняти 
таке використання;  
-право обрати знак для охорони авторського права; 
 
 
Автору твору належать такі майнові права:  
-вимагати зазначення свого імені у зв’язку з використанням твору, якщо це практично 
можливо;  
-забороняти зазначення свого імені у зв’язку з використанням твору;  
-обирати псевдонім у зв’язку з використанням твору;  
-виключне право дозволяти використання твору;  
-право перешкоджати неправомірному використанню твору, в тому числі забороняти 



таке використання;  
-право обрати знак для охорони авторського права;  
-право запатентувати свій твір; 
 
 
Об’єктами суміжних прав є:  
-виконання;  
-фонограми;  
-відеограми;  
-наукове відкриття.  
-торгова марка.  
-комп’ютерні програми.  
-твори архітектури. 
 
 
Майновими правами інтелектуальної власності на об’єкт суміжних прав є:  
-право на використання об’єкта суміжних прав;  
-виключне право дозволяти використання об’єкта суміжних прав;  
-право перешкоджати неправомірному використанню об’єкта суміжних прав, у тому 
числі забороняти таке використання;  
-вимагати зазначення свого імені у зв’язку з використанням твору, якщо це практично 
можливо;  
-забороняти зазначення свого імені у зв’язку з використанням твору;  
-обирати псевдонім у зв’язку з використанням твору;  
-на недоторканність твору; 
 
 
Не є об’єктами авторського права:  
-грошові знаки, емблеми тощо, затверджені органами державної влади.  
-повідомлення про новини дня або інші факти, що мають характер звичайної прес-
інформації.  
-комп’ютерні програми.  
-твори архітектури.  
-усні твори.  
-романи.  
-поеми. 
 
 
Автору твору належать такі особисті немайнові права:  
-забороняти зазначення свого імені у зв’язку з використанням твору;  
-на недоторканність твору;  
-право на використання твору;  
-виключне право дозволяти використання твору;  
-право перешкоджати неправомірному використанню твору, в тому числі забороняти 
таке використання;  
-право обрати знак для охорони авторського права;  
-право запатентувати свій твір; 
 
 
Об’єктами суміжних прав є:  
-відеограми;  
-програми (передачі) організацій мовлення.  
-наукове відкриття.  
-твори ужиткового мистецтва.  



-торгова марка.  
-комп’ютерні програми.  
-твори архітектури. 
 
 
Майновими правами інтелектуальної власності на об’єкт суміжних прав є:  
-право на використання об’єкта суміжних прав;  
-право перешкоджати неправомірному використанню об’єкта суміжних прав, у тому 
числі забороняти таке використання;  
-вимагати зазначення свого імені у зв’язку з використанням твору, якщо це практично 
можливо;  
-забороняти зазначення свого імені у зв’язку з використанням твору;  
-обирати псевдонім у зв’язку з використанням твору;  
-на недоторканність твору;  
-право обрати знак для охорони суміжного права;  
 
 
Право інтелектуальної власності на географічне зазначення виникає з:  
-з моменту реєстрації суб’єкта господарської діяльності;  
-з дати державної реєстрації цього права, якщо інше не встановлено законом;  
-з моменту продажі товару;  
-з моменту виготовлення товару;  
-з дати нотаріального посвідчення цього права, якщо інше не встановлено законом; 
 
 
Право інтелектуальної власності на географічне зазначенння охороняється:  
-5 років з дати, наступної за датою державної реєстрації;  
-10 років з дати його державної реєстрації;  
-безстроково;  
-безстроково за умови збереження характеристик товару (послуг), позначених цим 
зазначенням;  
-довічно за умови збереження характеристик товару (послуг), позначених цим 
зазначенням. 
 
 
Право інтелектуальної власності на географічне зазначення є чинним з дати, 
наступної за датою:  
-подання заявки до Установи;  
-публікації повідомлення про державну реєстрацію цього права;  
-заявлення пріоритету на це право;  
-видачі правохоронюваного документа;  
-державної реєстрації. 
 
 
Право інтелектуальної власності на географічне зазначення охороняється:  
-протягом двадцяти років;  
-протягом десяти років;  
-протягом життя автора;  
-безстроково;  
-протягом строку, визначеного Установою. 
 
 
Просте зазначення походження товару:  
-підлягає реєстрації;  



-може бути зареєстроване;  
-не підлягає реєстрації;  
-допускається до реєстрації;  
-може бути заборонене до реєстрації. 
 
 
Право інтелектуальної власності на географічне зазначенння є чиним _________, і 
________ за умови ___________(продовжити законодавче положення):  
-з дати його першого використання;  
-з дати, наступної за датою державної реєстрації;  
-охороняється протягом 10 років;  
-охороняється безстроково;  
-його державної реєстрації;  
-збереження характеристик товару (послуги), позначених цим зазначенням;  
-сплати збору. 
 
 
Правова охорона надається комерційному найменуванню, якщо воно:  
-є новим;  
-дає можливість вирізнити товар чи послугу, що виробляється (надається) однією 
особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами;  
-є результатом творчої діяльності;  
-дає можливість вирізнити одну особу з-поміж інших;  
-є частиною торговельної марки;  
-не вводить в оману споживачів щодо справжньої діяльності особи;  
-містить вказівку на місцезнаходження юридичної особи. 
 
 
Винахід – це результат ______ людини в будь-якій сфері технології:  
-інноваційної діяльності;  
-інтелектуальної діяльності;  
-наукової діяльності;  
-науково-технічної діяльності;  
-промислової діяльності. 
 
 
Право на одержання патенту на службовий винахід має:  
-винахідник;  
-правонаступники винахідника;  
-роботодавець винахідника;  
-чоловік (дружина) винахідника;  
-будь-які особи. 
 
 
Правова охорона простого зазначення походження товару надається на підставі:  
-свідоцтва;  
-патенту;  
-свідоцтва про право власності;  
-диплома;  
-його використання. 
 
 
Просте зазначення походження товару:  
-підлягає реєстрації;  



-не підлягає реєстрації;  
-підлягає повідомленню про його використання невизначеному колу осіб;  
-не підлягає повідомленню про його використання невизначеному колу осіб;  
-не підлягає правовій охороні. 
 
 
Правова охорона кваліфікованим зазначенням походження товарів надається на 
підставі їх реєстрації, яка діє―(*безстроково*) від дати реєстрації:  
 
 
Зазначення походження товару – термін, що охоплює такі терміни:  
-складне зазначення походження товару;  
-просте зазначення походження товару;  
-одиничне зазначення походження товару;  
-кваліфіковане зазначення походження товару;  
-некваліфіковане зазначення походження товару;  
-видове зазначення походження товару;  
-зображувальне зазначення походження товару. 
 
 
Кваліфіковане зазначення походження товару – термін, що охоплює такі терміни:  
-назва місця походження товару;  
-зображення місця походження товару;  
-словесне позначення, що прямо вказує на географічне місце походження товару;  
-графічне позначення, що прямо вказує на географічне місце походження товару;  
-географічне зазначення походження товару;  
-опис місця походження товару;  
-поєднання словесного та графічного позначення, що прямо вказує на географічне 
місце походження товару; 
 
 
Правова охорона надається назві місця походження товару, щодо якої виконуються 
такі умови:  
-вона вживається як назва даного товару;  
-вона вживається як складова частина назви даного товару;  
-вона не є назвою географічного місця, з якого даний товар походить;  
-виробництво і переробка позначуваного цією назвою товару здійснюється 
незалежно від зазначеного географічного місця;  
-виробництво позначуваного цією назвою товару здійснюється в межах зазначеного 
географічного місця, а переробка в будь-якому місці;  
-виробництво і переробка позначуваного цією назвою товару здійснюється в межах 
зазначеного географічного місця;  
-вона вживається лише як назва даного товару;  
 
 
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  
-він, відповідно до закону, є технічно грамотним та має високий рівень, придатний 
для використання  
-він, відповідно до закону, є новим  



-він, відповідно до закону, є новим та має корисний ефект  
-він, відповідно до закону, не є новим, але має винахідницький рівень, придатний для 
промислового використання 
 
 
Об'єктом винаходу може бути:  
-речовина   
-торгова марка.  
-сорт рослин  
-знахідка  
-компонування інтегральної мікросхеми 
 
 
Корисна модель вважається придатною для набуття права інтелектуальної власності 
на неї, якщо:  
-вона, відповідно до закону, є новою і придатною для промислового використання;  
-вона, відповідно до закону, є технічно грамотним приладом, придатним для 
застосування в техніці  
-вона відповідає ознаці новизни  
-не стосується сфери охорони захисту прав споживачів  
-вона має винахідницький рівень та придатна для промислового використання 
 
 
Об'єктом корисної моделі може бути:  
-пристрій  
-дизайн  
-раціоналізаторська пропозиція  
-ідея  
-сорт рослин 
 
 
Промисловий зразок вважається придатним для набуття права інтелектуальної 
власності на нього, якщо:  
-він, відповідно до закону, є новим  
-він, відповідно до закону, є новим та має винахідницький рівень, придатний для 
промислового використання  
-він, відповідно до закону, є технічно грамотним та має високий рівень, придатний 
для використання  
-відповідає ознаці новизни  
-він, відповідно до закону, не є новим, але має винахідницький рівень, придатний для 
промислового використання 
№ 873, 0, 8, 1, 1, 6 
Право інтелектуальної власності на географічне зазначенння є чиним з дати, 
наступної за датою державної реєстрації, і ________ за умови збереження 
характеристик товару (послуги), позначених цим зазначенням (продовжити 
законодавче положення):  
-охороняється протягом 25 років;  
-охороняється протягом 10 років;  
-охороняється безстроково;  
-захищається безстроково;  
-сплати збору. 
 
 
Суб'єктами права інтелектуальної власності на винахід,корисну модель та 



промисловий зразок є:  
-автор промислового зразка;  
-винахідник   
-інші особи, які набули прав на винахід, корисну модель та промисловий зразок за 
договором чи законом.  
-автор сорту  
-раціоналізатор  
-патентний повірений  
-автор корисної моделі  
 
 
Службовий винахід (корисна модель) - це винахід (корисна модель), створений 
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 цивільно-правових обов'язків   
-у зв'язку з виконанням службових та(або) цивільно-правових обов'язків, за умови, 
що трудовим (цивільно-правовим) договором не передбачено інше  
-з використанням досвіду та секретів колег автора  
-у зв'язку з виконанням договору на наукове відкриття  
-за власним волевиявленням, за умови належної грошової компенсації. 
 
 
За законодавством України охоронний документ, що засвідчує пріоритет, авторство і 
право власності на винахід (корисну модель) це:  
-патент на винахід,  
-патент на секретний винахід,  
-деклараційний патент на корисну модель  
-сертифікат на винахід  
-свідоцтво на винахід  
-знак відповідності на корисну модель  
-знак відповідності на секретну корисну модель  
 
 
Вкажіть правильні законодавчі положення про подання заявки на винахід:  
-Особа, яка бажає одержати патент (деклараційний патент) і має на це право, подає 
заявку до визначеної в Законі України «Про охорону прав на винаходи і корисні 
моделі» установи  
-Особа, яка бажає одержати патент (деклараційний патент) і має на це право, подає 
заявку до свого роботодавця  
-Особа, яка бажає одержати патент (деклараційний патент) і має на це право, подає 
заявку до суду  
-За дорученням заявника заявку може бути подано через представника у справах 
інтелектуальної власності або іншу довірену особу.  
-Особа, яка бажає одержати патент (деклараційний патент) і має на це право, подає 
заявку особисто  
-Заявка на винахід повинна стосуватися одного або групи винаходів, пов'язаних 
єдиним винахідницьким задумом (вимога єдиності винаходу).  
-Заявка складається будь-якою мовою  
 
 
Заявка на винахід (корисну модель) повинна включати:  



-заяву про видачу патенту на винахід чи деклараційного патенту на винахід (корисну 
модель);  
-опис винаходу (корисної моделі);  
-формулу винаходу (корисної моделі);  
-квитанцію про оплату реєстраційних послуг  
-дисертаційне обгрунтування  
-процес винаходу, зафіксований на матеріальному носії  
-письмове повідомлення про бажані строки видачі реєстраційних документів 
 
 
Суб’єктами права інтелектуальної власності на торговельну марку є  
-лише фізичні особи;  

-фізичні та юридичні особи;  
-лише юридичні особи-суб’єкти підприємницької діяльності;  
-лише юридичні особи;  
-усі суб’єкти підприємницької діяльності. 
 
 
Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку 
становить  
-10 років;  
-5 років;  
-15 років;  
-майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку є чинними довічно 
(безстроково);  
-майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку є чинними на протязі 
життя автора торговельної марки. 
 
 
Обсяг правової охорони торговельної марки визначається  
-постановами Кабінету Міністрів України;  
-договором;  
-Державною службою інтелектуальної власності України;  
-володільцем відповідного свідоцтва;  
-наведеними у свідоцтві її зображенням та переліком товарів і послуг, якщо інше не 
встановлено законом. 
 
 
Право інтелектуальної власності на географічне зазначенння є чинним  
-з моменту його нотаріального посвідчення;  
-з дати, наступної за датою державної реєстрації;  
-з моменту реєстрації юридичної особи, яка буде його використовувати;  
-10 років з дати його державної реєстрації;  
-5 років з моменту реєстрації юридичної особи, яка буде його використовувати. 
 
 
Право інтелектуальної власності на географічне зазначення є чинним з дати, 
наступної за датою:  
-подання заявки до Установи;  
-публікації повідомлення про державну реєстрацію цього права;  
-заявлення пріоритету на це право;  
-видачі правохоронюваного документа;  
-державної реєстрації. 
 



 
Правова охорона надається комерційному найменуванню, якщо воно:  
-є оригінальним;  
-є загальнодоступним;  
-дає можливість вирізнити одну особу з-поміж інших; не вводить в оману споживачів 
щодо справжньої її діяльності.  
-відповідає умовам патентоспроможності;  
-є новим і промислово придатним; 
 
 
Обсяг правової охорони географічного зазначення визначається:  
-величиною товару (послуги);  
-ціною товару (послуги);  
-межами географічного місця його (її) розповсюдження;  
-межами географічного місця його (її) перебування;  
-характеристиками товару (послуги);  
-належністю товару (послуги);  
-межами географічного місця його (її) походження. 
 
 
Законом не надається правова охорона кваліфікованому зазначенню походження 
товару, що:  
-воно є назвою географічного місця, з якого даний товар походить;  
-не відповідає умовам надання правової охорони;  
-суперечить публічному порядку, принципам гуманності і моралі;  
-позначуваний цією назвою товар має відповідні властивості;  
-хоча б основна складова позначуваного цією назвою товару виробляється та/або 
переробляється в межах зазначеного географічного місця;  
-є видовою назвою товару;  
-виробництво (видобування) і переробка позначуваного цією назвою товару 
здійснюється в межах зазначеного географічного місця. 
 
 
Право інтелектуальної власності на комерційне найменування охороняється:  
-лише за умови реєстрації комерційного найменування;  
-лише за умови, що комерційне найменування є частиною торговельної марки;  
-без обов’язкового подання заявки на нього чи його реєстрації;  
-з моменту подання заявки на його реєстрацію;  
-з моменту внесення його у державний реєстр. 
 
 
Відомості про комерційне найменування особи:  
-вносяться до реєстрів, які ведуть органи місцевого самоврядування;  
-можуть вноситися до реєстрів;  
-підлягають нотаріальному посвідченню;  
-є комерційною таємницею;  
-є таємною інформацією. 
 
 
Однакові комерційні найменування:  
-можуть мати кілька осіб;  
-кілька осіб мати не можуть;  
-можуть мати лише особи, які виробляють однакові товари;  
-можуть мати кілька осіб, якщо це не вводить в оману споживачів щодо товарів, які 



вони виробляють та (або) реалізовують, та послуг, які ними надаються;  
-можуть мати кілька осіб, якщо на це є дозвіл Антимонопольного комітету України чи 
його органів. 
 
 
Будь-яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення 
товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг), 
що виробляються (надаються) іншими особами – це …:  
-торговельна марка;  
-комерційне найменування;  
-бренд;  
-комерційна марка;  
-логотип. 
 
 
Право інтелектуальної власності на торговельну марку:  
-не може належати одночасно кільком фізичним та (або) юридичним особам;  
-може належати одночасно кільком фізичним та (або) юридичним особам;  
-може належати одночасно лише кільком юридичним особам;  
-може належати одночасно лише кільком фізичним особам;  
-може належати лише одній особі. 
 
 
Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну 
реєстрацію або визнана в установленому законом порядку добре відомою:  
-не вимагає засвідчення свідоцтвом;  
-засвідчується свідоцтвом;  
-засвідчується патентом;  
-не вимагає засвідчення патентом;  
-засвідчується комерційним найменуванням юридичної особи. 
 
 
Набуття права інтелектуальної власності на торговельну марку засвідчується:  
-патентом;  
-свідоцтвом;  
-дипломом;  
-атестатом;  
-нотаріусом. 
 
 
Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку:  
-може бути продовженим щоразу на 10 років у порядку, встановленому законом;  
-може бути продовженим щоразу на 5 років у порядку, встановленому законом;  
-може бути продовженим на будь-який строк з дозволу Державної служби 
інтелектуальної власності; 
-може бути продовженим за клопотанням володільця цього свідоцтва, але не більше, 
як на 10 років;  
-продовженню не підлягає. 
 
 
При перетворенні торговельної марки у загальновживане позначення певного виду 
товарів чи послуг  
-майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку залишаються 
чинними довічно;  



-чинність майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку 
припиняється у встановленому законом порядку достроково;  
-чинність майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку не 
припиняється;  
-майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку залишаються 
чинними ще 10 років;  
-майнові права інтелектуальної власності на торговельну марку залишаються 
чинними безстроково. 
 
 
Право інтелектуальної власності на комерційне найменування охороняється:  
-без обов’язкового подання заявки на нього;  
-після обов’язкового подання заявки на нього;  
-без обов’язкової його реєстрації;  
-після обов’язкової його реєстрації;  
-незалежно від того, є чи не є комерційне найменування частиною торговельної 
марки;  
-якщо комерційне найменування є частиною торговельної марки;  
-якщо комерційне найменування є частиною фірмового найменування; 
 
 
Правова охорона надається комерційному найменуванню, якщо воно:  
-є зареєстрованим у державному реєстрі;  
-не вводить в оману споживачів щодо справжньої діяльності особи;  
-визнається усіма суб’єктами цивільного обороту;  
-дає можливість вирізнити одну особу з-поміж інших;  
-є новим і промислово придатним;  
-дає можливість вирізнити товар чи послугу, що виробляється (надається) однією 
особою, від товарів (послуг), що виробляються (надаються) іншими особами;  
-містить вказівку на географічне місце походження товару (послуги). 
 
 
Обсяг правової охорони торговельної марки визначається:  
-Державною службоюінтелектуальної власності;  
-ліцензійним договором;  
-наведеною у свідоцтві її формулою;  
-володільцем відповідного свідоцтва;  
-наведеним у свідоцтві її зображенням;  
-наведеним у свідоцтві її описом;  
-наведеним у свідоцтві переліком товарів і послуг, якщо інше не встановлено 
законом. 
 
 
Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на торговельну марку:  
-становить 10 років з дати першого використання торговельної марки;  
-може бути продовженим щоразу на 10 років у порядку, встановленому законом;  
-становить 20 років з дати подання заявки в установленому законом порядку, якщо 
інше не передбачено законом;  
-може бути продовженим щоразу на 5 років у порядку, встановленому законом;  
-не може бути продовженим;  
-становить 10 років з дати, наступної за датою подання заявки на торговельну марку 
в установленому законом порядку, якщо інше не передбачено законом;  
-законом не обмежено. 
 



 
Суб’єкти права інтелектуальної власності на торговельну марку:  
-філії;  
-юридичні особи;  
-лише юридичні особи-суб’єкти підприємницької діяльності;  
-лише юридичні особи;  
-фізичні особи;  
-автори;  
-кілька фізичних та (або) юридичних осіб. 
 
 
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. 
 
 
Строк дії патенту України на винахід становить:  
-10 років;  
-15 років;  
-50 років;  
-75 років;  
-20 років. 
 
 
Винахід визнається новим, якщо він:  
-не є частиною науки;  
-не є частиною рівня техніки;  
-є частиною рівня техніки;  
-не має аналогів;  
-є частиною науки. 
 
 
Промисловий зразок відповідає умовам патентоспроможності, якщо він:  
-є промислово придатним;  
-задовольняє виробничі потреби;  
-є новим;  
-не є частиною рівня техніки;  
-має винахідницький рівень. 
 
 
Строк дії свідоцтва на знаки для товарів і послуг становить:  
-15 років;  
-10 років;  
-50 років;  
-75 років;  
-20 років. 
 
 
Службовий винахід – це винахід, створений працівником:  
-у зв’язку з виконанням трудових обов’язків;  
-у зв’язку з виконанням цивільно-правового договору;  



-у зв’язку з виконанням доручення роботодавця;  
-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. 
 
 
Корисна модель відповідає умовам патентоздатності, якщо вона:  
-є технічно придатною;  
-є новою;  
-має науковий рівень;  
-є промислово придатною;  
-є новим застосуванням відомого процесу;  
-має винахідницький рівень;  
-є виробничо придатною. 
 
 
Використанням винаходу визнається:  
-виготовлення продукту із застосуванням запатентованого винаходу;  
-імпорт такого продукту;  
-зберігання такого продукту в особистих цілях;  
-застосування процесу;  
-застосування процесу, що охороняється патентом;  
-зберігання процесу;  
-експорт процесу. 
 
 
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. 
 
 
Об’єктом знака для товарів і послуг може бути:  



-будь-яке позначення;  
-процес (спосіб);  
-результати художнього конструювання;  
-будь-яка комбінація позначень;  
-нове застосування відомого процесу;  
-продукт;  
-нове застосування відомого продукту. 
 
 
Використанням знаку для товарів і послуг визнається:  
-нанесення його на матеріальний носій;  
-некомерційне використання знака;  
-нанесення його на будь-який товар, для якого знак зареєстровано;  
-усі форми повідомлення новин;  
-використання знака для особистих потреб;  
-застосування його під час пропонування та надання будь-якої послуги, для якої знак 
зареєстровано;  
-добросовісне застосування особою свого імені. 
 
 
Об’єктом винаходу (корисної моделі), якому надається правова охорона, може бути:  
-сорт рослин;  
-процес (спосіб);  
-порода тварин;  
-пристрій, речовина, штам мікроорганізму;  
-нове застосування відомого продукту;  
-результат художнього конструювання;  
-біологічний процес відтворення рослин. 
 
 
Винахід відповідає умовам патентоздатності, якщо він:  
-є новим;  
-має науковий рівень;  
-є промислово придатним;  
-є новим застосуванням відомого процесу;  
-має винахідницький рівень;  
-має інтелектуальний рівень;  
-є виробничо придатним. 
 
 
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. 
 
 
Об’єктом промислового зразка може бути __________, які визначають ________ 
промислового виробу і призначені для задоволення ________ потреб:  
-форма, малюнок або їх поєднання;  



-процес або нове застосування відомого продукту чи процесу;  
-їх частина;  
-зовнішній вигляд;  
-промислових потреб;  
-естетичних  та ергономічних потреб;  
-виробничі властивості. 
 
 
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  
-результат у будь-якій сфері технології  
-процесуальна форма  
-форма, малюнок чи розфарбування або їх поєднання, що визначають технічні 
властивості промислового виробу 
 
 
Набуття права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий 
зразок засвідчується:  
-патентом.  
-свідоцтвом  
-технічним паспортом  
-технічною документацією  
-промисловим сертифікатом відповідності 
№ 2820, 0, 12, 1, 1, 6 
Обсяг правової охорони на винахід, корисну модель визначається:  
-формулою винаходу, корисної моделі  
-сукупністю суттєвих ознак промислового зразка  
-описом винаходу, корисної моделі  
-кресленнями винаходу, корисної моделі  
-рефератом 
 
 
Майнові права інтелектуальної власності на винахід, корисну модель, промисловий 
зразок належать:  
-володільцю відповідного патенту, якщо інше не встановлено договором чи законом  
-будь якій особі  
-особі, яка має технічну освіту  
-юридичній особі, виробнику певної продукції  
-споживачам 
 
 
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 строку, встановленого в патенті  
-Винахіднику належить право на конфіденційність, яке є невід'ємним особистим 
правом і охороняється в межах строку, встановленого в договором  
-Винахіднику належить право власності на всі розробки, пов’язані з його винаходом  
-Винахідник має право на присвоєння свого імені створеному ним винаходу (корисній 
моделі).  
-Винахідник має право на присвоєння свого імені зірці або іншому небесному тілу  



-Винахідник має право на присвоєння свого імені будь якій продукції, роботам чи 
послугам, що створюються\надаються з використанням його винаходу. 
 
0 
Вставте пропущені три слова у наступне положення Цивільного кодексу України: 
Право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший об'єкт 
права інтелектуальної власності,  визначений цим Кодексом та іншим законом – це 
(*право інтелектуальної власності*) 
 
0 
Вставте пропущені слова у наступне положення Цивільного кодексу України: 
Встановлення невідомих раніше, але об'єктивно існуючих закономірностей, 
властивостей та явищ матеріального  світу, які вносять докорінні зміни у рівень 
наукового пізнання є (*наукове відкриття*) 
 
0 
Вставте пропущені слова у наступне положення Цивільного кодексу України: Будь-
яке позначення або будь-яка комбінація позначень, які придатні для вирізнення 
товарів (послуг), що виробляються (надаються) однією особою, від товарів (послуг),  
що виробляються (надаються)  іншими особами,- це (*торговельна марка*) 
 
0 
Вставте пропущені два слова у наступне положення Цивільного кодексу України: 
(*Комерційна таємниця*) – це інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона 
в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є 
легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого 
вона належить, у  зв'язку з цим має комерційну цінність  та була предметом 
адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих 
особою, яка законно контролює цю інформацію. 
 
 
Оберіть, чи правильне законодавче положення: Об'єктами авторського права є 
твори, а саме: виконання; фонограми; відеограми; програми (передачі) організацій 
мовлення.  
-вірне твердження 
-невірне твердження 
 
 
Оберіть, чи правильне законодавче положення: Корисна модель  вважається  
придатною  для  набуття  права інтелектуальної власності на неї, лише якщо  вона,  
відповідно  до закону, є новою.  
-вірне твердження 
-невірне твердження 
 
 
Оберіть, чи правильне законодавче положення: Відповідно до Закону України «Про 
охорону прав на винаходи і корисні моделі», право на одержання патенту на 
службовий винахід (корисну модель) має роботодавець винахідника 
-Правильно 
-Неправильно 
 
 
Оберіть, чи правильне законодавче положення: Кваліфікаційна експертиза – 
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. 
-Правильно 
-Неправильно 
 
 
Оберіть, чи правильне законодавче положення: Заявник має право на пріоритет 
попередньої заявки на такий же винахід (корисну модель) протягом 12 місяців від 
дати подання попередньої заявки до Установи чи до відповідного органу держави – 
учасниці Паризької конвенції про охорону промислової власності, якщо на попередню 
заявку не заявлено пріоритет. 
-Правильно 
-Неправильно 
 
 
Оберіть, чи правильне законодавче положення: Відповідно до Закону України «Про 
охорону прав на винаходи і корисні моделі», заявник може оскаржити рішення 
Установи за заявкою у судовому порядку, а також до Апеляційної палати протягом 
двох місяців від дати одержання рішення Установи чи копій матеріалів. 
-Правильно 
-Неправильно 
 
 
Оберіть, чи правильне законодавче положення: Відповідно до Закону України «Про 
охорону прав на винаходи і корисні моделі», власник патенту може передати на 
підставі договору право власності на секретний винахід будь-якій особі, яка стає його 
правонаступником. 
-Правильно 
-Неправильно 
 
 
Оберіть, чи правильне законодавче положення: Строк чинності виключних майнових 
прав інтелектуальної власності на винахід спливає через двадцять років, що 
підліковується від дати реєстрації  в установленому законом порядку. 
-Правильно 
-Неправильно 
 
 
Оберіть, чи правильне законодавче положення: Майнові права інтелектуальної 
власності на винахід, корисну модель, промисловий зразок є чинними з дати подання 
заявки, за умови підтримання чинності цих прав відповідно до Закону. 
-Правильно 
-Неправильно 
 
 
Оберіть, чи правильне законодавче положення: Майнові права інтелектуальної 
власності на комерційне найменування передається іншій особі лише разом з 
цілісним майновим комплексом особи, якій ці права належать, або його відповідною 
частиною. 
-Правильно 
-Неправильно 
 
 



Оберіть, чи правильне законодавче положення: Набуття права інтелектуальної 
власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію або визнана в 
установленому законом порядку добре відомою не вимагає засвідчення свідоцтвом. 
-Правильно 
-Неправильно 
 
 
Оберіть, чи правильне законодавче положення: Право інтелектуальної власності на 
географічне зазначення виникає з дати державної реєстрації цього права, якщо інше 
не встановлено законом. 
-Правильно 
-Неправильно 
 
 
Вставте пропущені два слова у наступне положення Цивільного кодексу України: 
(*Промисловий зразок*) вважається придатним для набуття права інтелектуальної 
власності на нього, якщо він, відповідно до закону, є новим. 
 
 
Вставте пропущені два слова у наступне положення Цивільного кодексу України: 
(*Корисна модель*) вважається придатною для набуття права інтелектуальної 
власності на неї, якщо вона, відповідно до закону, є новою і придатною для 
промислового використання. 
 
 
Вставте пропущене слово у наступне положення Цивільного кодексу України: 
(*Винахід*) 
 вважається придатним для набуття права інтелектуальної власності на нього, якщо 
він, відповідно до закону, є новим, має винахідницький рівень і придатний для 
промислового використання. 
 
 
Вставте пропущені два слова : Відповідно до ЗУ «Про охорону прав на зазначення 
походження товарів», зазначення походження товару – це термін, що охоплює такі 
терміни: (*просте*) зазначення походження товару і (*кваліфіковане*) зазначення 
походження товару. 
 
 
Визначте, чи правильне наступне законодавче положення: Відповідно до Закону 
України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», на підставі рішення про 
видачу патенту здійснюється державна реєстрація патенту, для чого вносяться 
відповідні відомості до Реєстру. 
-Правильно 
-Неправильно 
 
 
Визначте, чи правильне наступне законодавче положення: Майнові права 
інтелектуальної власності на комерційне найменування передається іншій особі 
лише разом з цілісним майновим комплексом особи, якій ці права належать, або його 
відповідною частиною. 
-Правильно 
-Неправильно 
 
 



Визначте, чи правильне наступне законодавче положення: Набуття права 
інтелектуальної власності на торговельну марку, яка має міжнародну реєстрацію або 
визнана в установленому законом порядку добре відомою не вимагає засвідчення 
свідоцтвом. 
-Правильно 
-Неправильно 
 
 
Визначте, чи правильне наступне законодавче положення: Право інтелектуальної 
власності на географічне зазначення виникає з дати державної реєстрації цього 
права, якщо інше не встановлено законом. 
-Правильно 
-Неправильно 
 
 
До об’єктів права інтелектуальної власності належать: 
-літературні та художні твори; 
-комп’ютерні програми; 
-транспортний засіб; 
-земельна ділянка; 
-передачі (програми) організацій мовлення; 
-наукові відкриття; 
-будівлі; 
-компонування (топографії) інтегральних мікросхем; 
-костюм; 
  
 
 
Вкажіть правильні законодавчі положення щодо права інтелектуальної власності: 
-Суб’єктами права інтелектуальної власності є творець об’єкта права інтелектуальної 
власності та інші особи, яким належать особисті немайнові та (або) майнові права 
інтелектуальної власності. 
-Право інтелектуальної власності виникає з підстав, встановлених ЦК України, іншим 
законом чи договором. 
-Особисті немайнові права інтелектуальної власності належать творцеві об’єкта 
права інтелектуальної власності. 
-Особисті немайнові права інтелектуальної власності залежать від майнових прав 
інтелектуальної власності. 
-Особисті немайнові права інтелектуальної власності можуть відчужуватися, за 
винятками, встановленими законом. 
-Майнові права інтелектуальної власності не можуть бути вкладом до статутного 
капіталу юридичної особи, 
-Майнові права інтелектуальної власності не можуть бути предметом договору 
застави та інших зобов’язань. 
-Особисті немайнові права інтелектуальної власності є чинними безстроково, якщо 
інше не встановлено законом. 
-Майнові права інтелектуальної власності є чинними протягом строків, встановлених 
законом чи договором. 
  
 
 
Вкажіть правильні законодавчі положення щодо права інтелектуальної власності: 
-Майнові права інтелектуальної власності можуть бути припинені достроково у 
випадках, встановлених ЦК України, іншим законом чи договором. 



-Способи використання об’єкта права інтелектуальної власності визначаються 
законом. 
-Особа, яка має виключне право дозволяти використання об’єкта права 
інтелектуальної власності, не може використовувати цей об’єкт на власний розсуд. 
-Використання об’єкта права інтелектуальної власності іншою особою здійснюється з 
дозволу особи, яка має виключне право дозволяти використання об’єкта права 
інтелектуальної власності. 
-Умови надання дозволу на використання об’єкта права інтелектуальної власності 
можуть бути визначені ліцензійним договором. 
-Майнові права інтелектуальної власності не можуть бути передані відповідно до 
закону повністю або частково іншій особі. 
-Умови передання майнових прав інтелектуальної власності не можуть бути 
визначені договором. 
-Право інтелектуальної власності, яке належить кільком особам спільно, може 
здійснюватися за договором між ними. 
-Особисті немайнові права інтелектуальної власності на об’єкт, створений у зв’язку з 
виконанням трудового договору, належать роботодавцеві. 
  
 
 
Вкажіть правильні законодавчі положення щодо права інтелектуальної власності: 
-Особисті немайнові права інтелектуальної власності належать творцеві об’єкта 
права інтелектуальної власності. 
-Особисті немайнові права інтелектуальної власності залежать від майнових прав 
інтелектуальної власності. 
-Особисті немайнові права інтелектуальної власності можуть відчужуватися 
(передаватися), за винятками, встановленими законом. 
-Майнові права інтелектуальної власності не можуть бути вкладом до статутного 
капіталу юридичної особи, 
-Майнові права інтелектуальної власності не можуть бути предметом договору 
застави та інших зобов’язань. 
-Особисті немайнові права інтелектуальної власності є чинними безстроково, якщо 
інше не встановлено законом. 
-Майнові права інтелектуальної власності є чинними протягом строків, встановлених 
законом чи договором. 
-Майнові права інтелектуальної власності можуть бути припинені достроково у 
випадках, встановлених законом чи договором. 
-Майнові права інтелектуальної власності не можуть бути передані повністю або 
частково іншій особі. 
  
 
 
Вкажіть правильні законодавчі положення щодо права інтелектуальної власності, які 
містяться в ЦК України: 
-Майнові права інтелектуальної власності на об’єкт, створений у зв’язку з виконанням 
трудового договору, належать працівникові, який створив цей об’єкт, та юридичній 
або фізичній особі, де або у якої він працює, спільно, якщо інше не встановлено 
договором. 
-Майнові права інтелектуальної власності на об’єкт, створений у зв’язку з виконанням 
трудового договору, належать працівникові, який створив цей об’єкт. 
-Майнові права інтелектуальної власності на об’єкт, створений у зв’язку з виконанням 
трудового договору, належать роботодавцеві 



-Особливості здійснення майнових прав інтелектуальної власності на об’єкт, 
створений у зв’язку з виконанням трудового договору, можуть бути встановлені 
законом. 
-Особисті немайнові права інтелектуальної власності на об’єкт, створений за 
замовленням, належать творцеві цього об’єкта. 
-Особисті немайнові права інтелектуальної власності на об’єкт, створений за 
замовленням, належать замовникові. 
-У випадках, передбачених законом, окремі особисті немайнові права 
інтелектуальної власності на такий об’єкт можуть належати замовникові. 
-Майнові права інтелектуальної власності на об’єкт, створений за замовленням, 
належать творцеві цього об’єкта та замовникові спільно, якщо інше не встановлено 
договором. 
-Кожна особа має право звернутися до органу опіки та піклування за захистом свого 
права інтелектуальної власності. 
  
 
 
Вкажіть правильні відповіді, в яких зазначено спеціальні способи захисту права 
інтелектуальної власності, які застосовуються судом: 
-застосування негайних заходів щодо запобігання порушенню права інтелектуальної 
власності та збереження відповідних доказів; 
-анулювання свідоцтва платника ПДВ; 
-зупинення пропуску через митний кордон України товарів, імпорт чи експорт яких 
здійснюється з порушенням права інтелектуальної власності; 
-скасування державної реєстрації; 
-вилучення з цивільного обороту товарів, виготовлених або введених у цивільний 
оборот з порушенням права інтелектуальної власності; 
-вилучення з цивільного обороту матеріалів та знарядь, які використовувалися 
переважно для виготовлення товарів з порушенням права інтелектуальної власності; 
-винесення попередження особі, яка порушує право інтелектуальної власності; 
-застосування разового грошового стягнення замість відшкодування збитків за 
неправомірне використання об’єкта права інтелектуальної власності. 
-опублікування в засобах масової інформації відомостей про право інтелектуальної 
власності. 
  
 
 
Об’єктами авторського права є: 
-романи. 
-винаходи. 
-корисні моделі. 
-наукове відкриття. 
-твори ужиткового мистецтва. 
-торгова марка. 
-комп’ютерні програми. 
-твори архітектури. 
-усні твори. 
  
 
 
Назвіть правильні законодавчі положення щодо авторського права: 
-Твори є об’єктами авторського права без виконання будь-яких формальностей щодо 
них та незалежно від їх завершеності, призначення, цінності тощо, а також способу 
чи форми їх вираження. 



-Авторське право поширюється на ідеї, процеси, методи діяльності або математичні 
концепції. 
-Комп’ютерні програми охороняються як літературні твори. 
-Компіляції даних (бази даних) або іншого матеріалу охороняються як такі. 
-Первинним суб’єктом авторського права є автор твору. 
-За відсутності доказів іншого автором твору вважається юридична особа, зазначена 
звичайним способом як автор на оригіналі або примірнику твору. 
-Суб’єктами авторського права є також інші фізичні та юридичні особи, які набули 
прав на твори відповідно до договору або закону. 
-Частина твору, створеного у співавторстві, не визнається такою, що має самостійне 
значення. 
-Кожен із співавторів не зберігає своє авторське право на створену ним частину 
твору, навіть якщо вона має самостійне значення. 
  
 
 
Назвіть правильні законодавчі положення щодо авторського права: 
-Твори є об’єктами авторського права без виконання будь-яких формальностей щодо 
них та незалежно від їх завершеності, призначення, цінності тощо, а також способу 
чи форми їх вираження. 
-Авторське право не поширюється на ідеї, процеси, методи діяльності або 
математичні концепції як такі. 
-Комп’ютерні програми не охороняються як об’єкти авторського права. 
-Компіляції даних (бази даних) або іншого матеріалу не охороняються як такі. 
-Первинним суб’єктом авторського права є автор твору. 
-За відсутності доказів іншого автором твору вважається юридична особа, зазначена 
звичайним способом як автор на оригіналі або примірнику твору (презумпція 
авторства). 
-Суб’єктами авторського права є також інші фізичні та юридичні особи, які набули 
прав на твори відповідно до договору або закону. 
-Авторське право виникає з моменту продажу твору. 
-Особа, яка має авторське право, для сповіщення про свої права може 
використовувати спеціальний знак, встановлений законом. 
 
 
 
Назвіть правильні законодавчі положення щодо авторського права: 
-Комп’ютерні програми охороняються як літературні твори. 
-Компіляції даних (бази даних) або іншого матеріалу охороняються як такі. 
-Первинним суб’єктом авторського права є автор твору. 
-За відсутності доказів іншого автором твору вважається фізична особа, яка видала 
цей твір. 
-Суб’єктами авторського права є також інші фізичні та юридичні особи, які набули 
прав на твори відповідно до договору або закону. 
-Кожен із співавторів не зберігає своє авторське право на створену ним частину 
твору, навіть якщо вона має самостійне значення. 
-Відносини між співавторами не можуть бути визначені договором, а лише законом. 
-Авторське право виникає з моменту спотворення твору. 
-Особа, яка має авторське право, для сповіщення про свої права може 
використовувати спеціальний знак, встановлений законом. 
  
 
 
Не є об’єктами авторського права: 



-акти органів державної влади та органів місцевого самоврядування (закони, укази, 
постанови, рішення тощо), а також їх офіційні переклади. 
-державні символи України. 
-грошові знаки, емблеми тощо, затверджені органами державної влади. 
-повідомлення про новини дня або інші факти, що мають характер звичайної прес-
інформації. 
-комп’ютерні програми. 
-твори архітектури. 
-усні твори. 
-романи. 
-поеми. 
  
 
 
Автору твору належать такі особисті немайнові права: 
-вимагати зазначення свого імені у зв’язку з використанням твору, якщо це практично 
можливо; 
-забороняти зазначення свого імені у зв’язку з використанням твору; 
-обирати псевдонім у зв’язку з використанням твору; 
-на недоторканність твору; 
-право на використання твору; 
-виключне право дозволяти використання твору; 
-право перешкоджати неправомірному використанню твору, в тому числі забороняти 
таке використання; 
-право обрати знак для охорони авторського права; 
-право запатентувати свій твір; 
  
 
 
Автору твору належать такі майнові права: 
-вимагати зазначення свого імені у зв’язку з використанням твору, якщо це практично 
можливо; 
-забороняти зазначення свого імені у зв’язку з використанням твору; 
-обирати псевдонім у зв’язку з використанням твору; 
-на недоторканність твору; 
-право на використання твору; 
-виключне право дозволяти використання твору; 
-право перешкоджати неправомірному використанню твору, в тому числі забороняти 
таке використання; 
-право обрати знак для охорони авторського права; 
-право запатентувати свій твір; 
  
 
 
Назвіть правильні законодавчі положення щодо авторського права: 
-Автор має право протидіяти будь-якому перекрученню, спотворенню або іншій зміні 
твору чи будь-якому іншому посяганню на твір, що може зашкодити честі та репутації 
автора, 
-Автор має право протидіяти будь-якому супроводженню твору без його згоди 
ілюстраціями, передмовами, післямовами, коментарями тощо. 
-У разі смерті автора недоторканність твору охороняється особою, уповноваженою 
на це Державною службою інтелектуальної власності. 
-Майнові права на твір належать особі, уповноваженою на це Державною службою 
інтелектуальної власності. 



-Твір вважається опублікованим, якщо він повідомлений визначеному колу осіб. 
-Твір не може бути опублікований, якщо він порушує права людини на таємницю її 
особистого і сімейного життя. 
-Ніхто не має права опублікувати твір без згоди автора, крім випадків, встановлених 
ЦК України та іншим законом. 
-Особа, яка використовує твір, зобов’язана зазначити своє ім’я. 
-Автор має право на плату за використання його твору, якщо інше не встановлено ЦК 
України та іншим законом. 
  
 
 
Назвіть правильні законодавчі положення щодо авторського права: 
-Автор не має права протидіяти перекрученню, спотворенню або іншій зміні твору. 
-Автор має право протидіяти будь-якому супроводженню твору без його згоди 
ілюстраціями, передмовами, післямовами, коментарями тощо. 
-Майнові права на твір належать його авторові, якщо інше не встановлено договором 
чи законом. 
-Твір вважається опублікованим (випущеним у світ), якщо він будь-яким способом 
повідомлений невизначеному колу осіб. 
-Твір не може бути опублікований, якщо він завдає шкоди громадському порядку, 
здоров’ю та моральності населення. 
-Дружина/чоловік автора має право опублікувати твір без згоди автора. 
-У разі смерті автора його правонаступники не мають право на опублікування твору. 
-Особа, яка використовує твір, зобов’язана зазначити ім’я автора твору та джерело 
запозичення. 
-Після закінчення строку чинності майнових прав інтелектуальної власності на твір 
він може вільно та безоплатно використовуватися автором. 
  
 
 
Назвіть правильні законодавчі положення щодо авторського права: 
-Майнові права на твір належать Державній службі інтелектуальної власності. 
-Твір вважається опублікованим, якщо він публічно переданий по радіо. 
-Твір вважається опублікованим, якщо він відображений у загальнодоступних 
електронних системах інформації. 
-Ніхто не має права опублікувати твір без згоди автора, крім випадків, встановлених 
ЦК України та іншим законом. 
-У разі смерті автора його правонаступники мають право на опублікування твору, 
якщо це не суперечить волі автора. 
-Особа, яка використовує твір, зобов’язана зазначити ім’я спадкоємців автора твору. 
-Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на твір спливає через 
пятдесят років, що відліковуються з 1 січня року, наступного за роком смерті автора 
чи останнього із співавторів, який пережив інших співавторів, крім випадків, 
передбачених законом. 
-Після закінчення строку чинності майнових прав інтелектуальної власності на твір 
він може вільно та безоплатно використовуватися будь-якою особою, за винятками, 
встановленими законом. 
-Автор має невідчужуване право на одержання грошової суми у розмірі семи 
відсотків від суми кожного продажу оригіналу рукопису літературного твору, 
наступного за відчуженням оригіналу, здійсненим автором. 
  
 
 
Об’єктами суміжних прав є: 



-виконання; 
-фонограми; 
-відеограми; 
-програми (передачі) організацій мовлення. 
-наукове відкриття. 
-твори ужиткового мистецтва. 
-торгова марка. 
-комп’ютерні програми. 
-твори архітектури. 
  
 
 
Вкажіть правильні законодавчі положення щодо суміжних прав: 
-Первинними суб’єктами суміжних прав є виконавець, виробник фонограми, виробник 
відеограми, організація мовлення. 
-За відсутності доказів іншого виконавцем вважається особа, ім’я (найменування) 
якої зазначено у фонограмі. 
-Суб’єктами суміжних прав є також інші особи, які набули таких прав відповідно до 
договору чи закону. 
-Право інтелектуальної власності на виконання виникає з моменту його написання. 
-Право інтелектуальної власності на фонограму виникає з моменту її продажу. 
-Право інтелектуальної власності на передачу (програму) організації мовлення 
виникає з моменту її першого запису. 
-Право інтелектуальної власності на відеограму виникає з моменту виникнення 
наміру про її запис. 
-Особа, яка має суміжне право, для сповіщення про свої права може 
використовувати спеціальний знак, встановлений законом. 
-Майнові права інтелектуальної власності на об’єкт суміжних прав належать 
відповідно виконавцеві, виробнику фонограми, виробнику відеограми чи організації 
мовлення, якщо інше не встановлено договором чи законом. 
  
 
 
Вкажіть правильні законодавчі положення щодо суміжних прав: 
-Первинним суб’єктом суміжних прав є автор. 
-За відсутності доказів іншого виробником фонограми вважається особа, ім’я 
(найменування) якої зазначено у під час передачі організації мовлення. 
-Суб’єктами суміжних прав є також інші особи, які набули таких прав відповідно до 
договору чи закону. 
-Право інтелектуальної власності на виконання виникає з моменту його реєстрації.. 
-Право інтелектуальної власності на фонограму чи відеограму виникає з моменту її 
реєстрації. 
-Право інтелектуальної власності на передачу (програму) організації мовлення 
виникає з моменту її розробки. 
-Особа, яка має суміжне право, для сповіщення про свої права може 
використовувати спеціальний знак, встановлений законом для захисту авторського 
права. 
-Майнові права інтелектуальної власності на об’єкт суміжних прав належать 
відповідно виконавцеві, виробнику фонограми, виробнику відеограми чи організації 
мовлення, якщо інше не встановлено договором чи законом. 
-Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на передачу (програму) 
організації мовлення спливає через п’ятдесят років, що відліковуються з 1 січня року, 
наступного за роком її першого здійснення. 
  



 
 
Вкажіть правильні законодавчі положення щодо суміжних прав: 
-Первинним суб’єктом суміжних прав є винахідник. 
-За відсутності доказів іншого винахідником фонограми вважається особа, ім’я якої 
зазначено у відеограмі. 
-Право інтелектуальної власності на виконання виникає з моменту першого його 
здійснення. 
-Право інтелектуальної власності на фонограму чи відеограму виникає з моменту її 
вироблення. 
-Право інтелектуальної власності на передачу (програму) організації мовлення 
виникає з моменту її першого здійснення. 
-Особа, яка має суміжне право, для сповіщення про свої права може 
використовувати спеціальний знак, встановлений договором про використання 
суміжного права. 
-Майнові права інтелектуальної власності на об’єкт суміжних прав належать 
відповідно виконавцеві, виробнику фонограми, виробнику відеограми чи організації 
мовлення, якщо інше не встановлено договором чи законом. 
-Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на відеограму спливає 
через двадцять років, що відліковуються з 1 січня року, наступного за роком її 
опублікування. 
-Строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на передачу (програму) 
організації мовлення спливає через двадцять років, що відліковуються з 1 січня року, 
наступного за роком її першого здійснення. 
  
 
 
Майновими правами інтелектуальної власності на об’єкт суміжних прав є: 
-право на використання об’єкта суміжних прав; 
-виключне право дозволяти використання об’єкта суміжних прав; 
-право перешкоджати неправомірному використанню об’єкта суміжних прав, у тому 
числі забороняти таке використання; 
-вимагати зазначення свого імені у зв’язку з використанням твору, якщо це практично 
можливо; 
-забороняти зазначення свого імені у зв’язку з використанням твору; 
-обирати псевдонім у зв’язку з використанням твору; 
-на недоторканність твору; 
-право обрати знак для охорони суміжного права; 
-право запатентувати свою фонограму; 
 
Патент - це _____ документ, що засвідчує ________, ________ і __________ на 
винахід (корисну модель): 
-посвідчувальний; 
-право користування; 
-пріоритет; 
-право володіння; 
-право власності; 
-авторство; 
-право розпорядження; 
-охоронний; 
-письмовий. 
  
Об’єктом винаходу (корисної моделі), якому надається правова охорона, може бути: 
-сорти рослин; 



-процес (спосіб); 
-породи тварин; 
-пристрій, речовина, штам мікроорганізму; 
-нове застосування відомого продукту; 
-результати художнього конструювання; 
-культура клітин рослини і тварини; 
-нове застосування відомого процесу; 
-біологічні процеси відтворення рослин. 
  
Законом України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» правова охорона 
не поширюється на такі об’єкти: 
-процес (спосіб); 
-породи тварин; 
-культура клітин рослини і тварини; 
-сорти рослин; 
-пристрій, речовина, штам мікроорганізму; 
-топографії інтегральних мікросхем; 
-результати художнього конструювання; 
-нове застосування відомого процесу; 
-біологічні в своїй основі процеси відтворення рослин, що не відносяться до 
небіологічних та мікробіологічних процесів. 
  
Винахід відповідає умовам патентоздатності, якщо він: 
-є технічно придатним; 
-є новим; 
-має науковий рівень; 
-є відносно новим; 
-є промислово придатним; 
-є новим застосуванням відомого процесу; 
-має винахідницький рівень; 
-має інтелектуальний рівень; 
-є виробничо придатним. 
  
Не визнається порушенням прав, що випливають з патенту, використання 
запатентованого винаходу: 
-без комерційної мети; 
-з метою продажу; 
-з науковою метою; 
-з метою імпорту; 
-в порядку експерименту; 
-з метою експорту; 
-за надзвичайних обставин з повідомленням власника патенту одразу, як це стане 
можливим та виплатою йому відповідної компенсації; 
-за надзвичайних обставин без повідомленням власника патенту одразу, як це стане 
можливим; 
-за надзвичайних обставин без виплати власникові патенту відповідної компенсації. 
  
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: 
-форма, малюнок або їх поєднання; 
-процес або нове застосування відомого продукту чи процесу; 
-їх частина; 
-зовнішній вигляд; 
-промислових потреб; 
-естетичних; 
-ергономічних потреб; 
-їх поєднання; 
-виробничі властивості. 
  
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: 
-договору підряду; 
-доручення роботодавця; 
-службових обов’язків; 
-трудових обов’язків; 
-цивільно-правового договору; 
-трудовим договором; 
-законодавством; 
-домовленістю між ними; 
-міжнародно-правовими актами. 
  
Не реєструються як знаки для товарів і послуг позначення, які відтворюють: 
-назви відомих в Україні творів літератури; 
-прізвища відомих в Україні осіб без їх згоди; 
-назви відомих в Україні творів мистецтва за згодою власників авторського права; 
-портрети відомих в Україні осіб без їх згоди; 
-цитати з відомих в Україні творів літератури без згоди правонаступників власників 
авторського права; 
-персонажі з відомих в Україні творів літератури за згодою автора; 
-імена відомих в Україні осіб за їх згодою; 
-імена відомих в Україні осіб незалежно від їх згоди; 
-твори мистецтва незалежно від згоди автора. 
  
Правова охорона надається назві місця походження товару, щодо якої виконуються 
такі умови: 
-вона вживається як назва даного товару; 
-вона вживається як складова частина назви даного товару; 
-вона не є назвою географічного місця, з якого даний товар походить; 
-виробництво і переробка позначуваного цією назвою товару здійснюється 
незалежно від зазначеного географічного місця; 
-виробництво позначуваного цією назвою товару здійснюється в межах зазначеного 
географічного місця, а переробка в будь-якому місці; 
-виробництво і переробка позначуваного цією назвою товару здійснюється в межах 
зазначеного географічного місця; 



-вона є назвою географічного місця, з якого даний товар походить; 
-вона вживається лише як назва даного товару; 
-позначуваний цією назвою товар має відповідні властивості, що виключно зумовлені 
характерними для даного географічного місця природними умовами. 
 
 
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 перешкоджати будь-якому використанню винаходу, корисної моделі, 
промислового зразка, в тому числі незабороняти таке використання; 
-виключне немайнове право автора винаходу, корисної моделі, промислового зразка; 
-немайнове право реєстратора винаходу, корисної моделі, промислового зразка; 
-отримувати винагороду від держави за створення винаходу, корисної моделі, 
промислового зразка; 
-вільно розповсюджувати інформацію про спосіб створення винаходу, корисної 
моделі, промислового зразка; 
  
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 з дня їх державної реєстрації, за умови підтримання чинності цих 
прав відповідно до закону. 
-Майнові права інтелектуальної власності на винахід корисну модель, промисловий 
зразок є чинними з моменту виготовлення такого, за умови 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 до набрання ними чинності, але не більше семи 
років. 
-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, але не може бути продовжений. 
-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, але може бути продовжений в установленому 
законом порядку щодо винаходу, використання якого потребує спеціальних 
випробувань та офіційного дозволу. 
-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. 
 



За законодавством України охоронний документ, що засвідчує пріоритет, авторство і 
право власності на винахід (корисну модель) це: 
-патент на винахід, 
- патент на секретний винахід, 
-деклараційний патент на корисну модель 
-деклараційний патент на секретну корисну модель 
-сертифікат на винахід 
-свідоцтво на винахід 
-знак відповідності на корисну модель 
-знак відповідності на секретну корисну модель 
-деклараційний патент на промислову модель 
  
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 винайдення 
-Строк дії патенту на винахід становить 40 років від дати його винайдення 
-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 за цим 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). 
  
Вкажіть правильні законодавчі положення про подання заявки на винахід: 
-Особа, яка бажає одержати патент (деклараційний патент) і має на це право, подає 
заявку до визначеної в Законі України «Про охорону прав на винаходи і корисні 
моделі» установи 
-Особа, яка бажає одержати патент (деклараційний патент) і має на це право, подає 
заявку до свого роботодавця 
-Особа, яка бажає одержати патент (деклараційний патент) і має на це право, подає 
заявку до суду 
-За дорученням заявника заявку може бути подано через представника у справах 
інтелектуальної власності або іншу довірену особу. 
-Особа, яка бажає одержати патент (деклараційний патент) і має на це право, подає 
заявку особисто 
-Віднесення інформації, яка міститься у заявці, до державної таємниці здійснюється 
згідно із Законом України "Про державну таємницю" 



-Заявка на винахід повинна стосуватися одного або групи винаходів, пов'язаних 
єдиним винахідницьким задумом (вимога єдиності винаходу). 
-Заявка складається будь-якою мовою 
-Заявка складається державною мовою 
  
Заявка на винахід (корисну модель) повинна включати: 
-заяву про видачу патенту на винахід чи деклараційного патенту на винахід (корисну 
модель); 
-опис винаходу (корисної моделі); 
-формулу винаходу (корисної моделі); 
-креслення (якщо на них є посилання в описі); 
-реферат 
-квитанцію про оплату реєстраційних послуг 
-дисертаційне обгрунтування 
-процес винаходу, зафіксований на матеріальному носії 
-письмове повідомлення про бажані строки видачі реєстраційних документів 
 
Право на використання зареєстрованого кваліфікованого  зазначення походження 
товару може бути припинено: 
-за рішенням суду у зв’язку з втратою товаром особливих властивостей; 
-у разі ліквідації юридичної особи, що є власником свідоцтва; 
-у разі смерті фізичної особи, що є власником свідоцтва; 
-у разі подання власником свідоцтва заяви до Установи про відмову від права на 
використання цього зазначення; 
-у разі несплати збору за продовження строку дії свідоцтва; 
-у разі несвоєчасного подання заяви про продовження дії свідоцтва; 
-у разі невикористання кваліфікованого зазначення походження товару; 
-у разі перейменування місця походження товару; 
-у разі припинення виробництва продукції, щодо якої використовується кваліфіковане 
зазначення походження товару. 
 
 
 


