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Методичні вказівки призначені для студентів спеціальності 7.06010108, 

8.06010108 «Водопостачання та водовідведення» денної та заочної форм 

навчання для самостійної підготовки до контролю знань за тестовими 

програмами або тестовими білетами з дисципліни «Інтелектуальна 

власність». Вказівки можуть бути корисні також для студентів інших 

спеціальностей  для вивчення дисципліни «Інтелектуальна власність».  

У методичних вказівках відповідно до змісту та тематичного плану 

навчальної дисципліни викладені питання, що увійшли в тестові програми 

контролю знань і охоплюють  шість тем. Самостійна підготовка передбачає 

самоперевірку знань за поданими запитаннями і пошук відповідей на 

запитання за допомогою наведених у вказівках літературних джерел. 

Основними джерелами інформації є спеціальні Закони України в галузі 

інтелектуальної власності, підручники і посібники  Інституту інтелектуальної 

власності і права та навчально-методичні розробки НУВГП. 

При побудові запитань використано загальноприйняте скорочення 

об'єктів інтелектуальної власності  - ОІВ та загальноприйняті скорочення 

назв державних організацій й установ: МОН України, УААСП, Укрпатент, 

ВОІВ тощо.  На основі  розроблених запитань сформовані тестові білети, що 

вміщують по декілька  запитань із кожної теми. Приклади двох тестових 

білетів наведені  в кінці методичних вказівок. 
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Тема 1 

Інтелектуальна власність як право на результати творчої, розумової 

діяльності 

 

1. Які види діяльності людини відноситься до інтелектуальної діяльності? 

2. Що є результатом інтелектуальної діяльності? 

3. Які є два види творчої діяльності людини? 

4. Що вважають інтелектуальною власністю? 

5. Інтелектуальна власність є матеріальною, нематеріальною чи   

комбінованою? 

6. Що є об'єктом власності у сфері творчої, розумової праці? 

7. Коли і де вперше введено в міжнародну практику термін 

“інтелектуальна власність”? 

8. Що є змістом права інтелектуальної власності? 

9. Що є головною особливістю права інтелектуальної власності? 

10. Що являє собою тріада майнових прав на ОІВ за Цивільним  Кодексом 

України? 

11. Сутність особистого немайнового права на ОІВ. 

12. Від'ємність особистого немайнового права на ОІВ від автора. 

13. Чи обмежене особисте немайнове право на ОІВ у часі? 

14. Чи обмежене особисте немайнове право на ОІВ територіально?: 

15. Від'ємність майнового права на ОІВ від автора. 

16. Чи обмежено майнове право на ОІВ у часі? 

17. Чи обмежено майнове право на ОІВ територіально? 

18. Який історичний Статут вважають першим законом у світі про 

авторське право? 

19. У зв'язку з підписанням якого міжнародного документу виник 

міжнародний механізм  охорони авторських прав? 

20. У якій країні вперше започаткована практика охорони прав при 

впровадженні нової технології? 

21. Як називали документ, що засвідчував особливі привілеї особи, яка 

займалась впровадженням  нових технологій та створенням нових 

виробництв в Англії в ХІУ столітті? 

22. Що розуміють під терміном “Копірайт” і що він охороняє? 

23. Які ОІВ мають найважливіше значення для розвитку економіки?  

24. Які ОІВ мають найважливіше значення для реклами товару? 

25. Які ОІВ найбільше захищають підприємство від недобросовісної 

конкуренції? 

26. За скількома шляхами відбувається вплив винаходів за 

П.М.Цибульовим на економічний розвиток? 

27. На що, в першу чергу,  впливає авторське право у розвитку країни? 

28. Що розуміють під трансфером технологій? 

29. До яких ресурсів відноситься інтелектуальна власність? 
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30. Що є першою необхідною умовою ефективного створення та 

використання об’єктів промислової власності в країні? 

31. Чи можуть належати  майнові права на ОІВ декільком фізичним або 

юридичним особам? 

 

              Тема 2 

            Об’єкти і суб’єкти права інтелектуальної власності 

 

1. Перелік об’єктів права інтелектуальної власності в Україні 

встановлено у Кодексі, який має назву... 

2. Перелік об’єктів права інтелектуальної власності в Цивільному кодексі 

України  визначено розділом номер... 

3. Об’єкти права інтелектуальної власності залежно від сфери 

застосування умовно ділять на........ груп. 

4. На якій ознаці ґрунтується класифікація об’єктів права інтелектуальної 

власності? 

5. Винаходи і корисні моделі відносяться до групи об’єктів, яка має 

назву.... 

6. Промислові зразки відносяться до групи об’єктів, яка має назву..... 

7. Торговельні марки у спеціальному законі про їх охорону називають..... 

8. Торговельні марки відносять до групи об’єктів, яку називають......         

9. Географічні зазначення відносять до групи об’єктів, яку називають..... 

10. Фірмові найменування відносять до групи об’єктів, яку називають..... 

11. Сорти рослин і породи тварин відносять до групи об’єктів, яку 

називають..... 

12. Топографії  інтегральних мікросхем відносять до групи об’єктів, яку 

називають..... 

13. Комерційні таємниці відносять до групи об'єктів, яку називають..... 

14. Наукові відкриття відносять до групи об'єктів, яку називають..... 

15. Раціоналізаторські пропозиції відносять до групи об'єктів, яку 

називають..... 

16. Літературні і художні твори відносять до групи об'єктів, яку 

називають..... 

17. Комп’ютерні програми відносять до групи об'єктів, яку називають..... 

18. Бази даних відносять до групи об'єктів, яку називають..... 

19. Виконання творів відносять до групи об'єктів, яку називають..... 

20. Фонограми та відеограми відносять до групи об'єктів, яку називають..... 

21. Передачі організацій мовлення відносять до групи об'єктів, яку 

називають..... 

22. Результати наукових досліджень відносять до групи об'єктів, яку 

називають....          

23. Технічну документацію і технологічні регламенти відносять до групи 

об'єктів, яку називають.... 
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24. Що називають винаходом? 

25. Коли винахід вважають службовим? 

26. Винахід вважають секретним, якщо він..... 

27. Які об’єкти повинні мати винахідницький рівень? 

28. Які об’єкти повинні мати світову новизну? 

29. Які об’єкти повинні мати промислову придатність? 

30. До об'єктів, що відносяться до винаходів, належать такі..... 

31. Чи визнають винаходом нові сорти рослин і породи тварин? 

32. Чи визнають винаходом нові результати художнього конструювання? 

33. Чи визнають винаходом нові наукові теорії та математичні методи? 

34. У світовій практиці склалася тенденція визнавати корисними моделями 

переважно...... 

35. Чи визнаються винаходом нові методи господарської, організаційної та 

комерційної діяльності? 

36. Чи визнаються винаходом нові методи планування і прогнозування? 

37. Чи визнаються винаходом нові правила виконання фізичних прав  та 

проведення ігор? 

38. Чи визнаються винаходом нові  дорожні знаки, коди і шифри?        

39. Чи визнаються винаходом нові комп’ютерні програми? 

40. Чи визнаються винаходом нові  форми представлення інформації?         

41. Промисловим зразком вважають результат творчої діяльності людини 

в галузі..... 

42. Об’єктом промислового зразка може бути.... 

43. Промислові зразки за видами поділяють на.....         

44. У чому полягає головне призначення торговельної марки? 

45. Основними функціями торговельної марки є..... 

46. Чи може торговельна марка виступати як товар? 

47. Позначеннями для торговельної марки можуть бути..... 

48. Торговельні марки поділяють за формою на..... 

49. Торговельні марки за видами поділяють на..... 

50. За допомогою торговельної марки ідентифікують в першу чергу..... 

51. Чи може торговельна марка співпадати з фірмовим найменуванням? 

52. Географічні зазначення – це...... 

53. Комерційне (фірмове) найменування – це...... 

54. Топографія (компонування) інтегральної мікросхеми – це...... 

55. Суть інтегральної мікросхеми полягає у...... 

56. У Цивільному кодексі України щодо мікросхем вживається термін..... 

57. Основною юридичною ознакою компонування інтегральних мікросхем 

для набуття прав на ОІВ є...... 

58. Наукове відкриття за Цивільним кодексом України – це...... 

59. Відкриттям визнають розв’язання наукового завдання, яке вносить 

докорінні зміни у......       

60. Раціоналізаторська пропозиція – це...... 
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61. Як новизну повинні мати раціоналізаторські пропозиції? 

62. Під новим сортом рослини як об’єктом права інтелектуальної власності 

розуміють...... 

63. Під новою породою тварин в області інтелектуальної власності 

розуміють..... 

64. Об’єктом авторського права називають...... 

65. Творами в галузі авторського права є...... 

66. Ознаками твору є...... 

67. Яка особа може вважатися автором? 

68. Чи може ім’ям автора бути псевдонім? 

69. Що вважають примірником твору? 

70. Похідний твір – це...... 

71. Службовий твір – це..... 

72. Хто вважається співавторами твору? 

73. Критеріями об’єктивної форми вираження твору є...... 

74. Чи можуть бути об’єктами авторського права виступи і лекції? 

75. Чи можуть бути об’єктами авторського права літературні твори 

белетристичного і публіцистичного характеру? 

76. Чи можуть бути об’єктами авторського права літературні письмові 

твори наукового і технічного характеру? 

77. Чи можуть бути об’єктами авторського права промови і проповіді? 

78. Чи можуть бути об’єктами авторського права усні твори? 

79. Чи можуть бути об’єктами авторського права комп’ютерні програми? 

80. Чи можуть бути об’єктами авторського права бази даних? 

81. Чи можуть бути об’єктами авторського права музичні твори без  

        тексту ? 

82. Чи можуть бути об’єктами авторського права пантоміми?      

83. Чи можуть бути об’єктами авторського права хореографічні сценки? 

84. Чи можуть бути об’єктами авторського права аудіовізуальні твори? 

85. Чи можуть бути об’єктами авторського права твори образотворчого 

мистецтва? 

86. Чи можуть бути об’єктами авторського права твори архітектури? 

87. Чи можуть бути об’єктами авторського права проекти містобудування 

та садово-паркового мистецтва? 

88. Чи можуть бути об’єктами авторського права виступи і лекції? 

89. Чи можуть бути об’єктами авторського права фотографії? 

90. Чи можуть бути об’єктами авторського права твори прикладного 

мистецтва, наприклад   різьблення? 

91. Чи можуть бути об’єктами авторського права вироби кераміки та 

художнього скла? 

92. Чи можуть бути об’єктами авторського права технічні креслення та 

ескізи? 
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93. Чи можуть бути об’єктами авторського права географічні карти і 

плани? 

94. Чи можуть бути об’єктами авторського права сценічні обробки 

літературних творів? 

95. Чи можуть бути об’єктами авторського права тексти перекладів? 

96. Чи можуть бути об’єктами авторського права повідомлення про 

новини дня або поточні події у світі? 

97. Чи можуть бути об’єктами авторського права  твори народної 

творчості? 

98. Чи можуть бути об’єктами авторського права офіційні документи 

видані органами державної влади? 

99. Чи можуть бути об’єктами авторського права закони Верховної ради 

України? 

100. Чи можуть бути об’єктами авторського права постанови Кабінету 

Міністрів України? 

101. Чи можуть бути об’єктами авторського права накази МОН України? 

102. Чи можуть бути об’єктами авторського права державні стандарти? 

103. Чи можуть бути об’єктами авторського права державні символи 

України? 

104. Чи можуть бути об’єктами авторського права державний герб і прапор 

України? 

105. Чи можуть бути об’єктами авторського права державні нагороди? 

106. Чи можуть бути об’єктами авторського права знаки Збройних Сил 

України? 

107. Чи можуть бути об’єктами авторського права символи територіальних 

громад? 

108. Чи можуть бути об’єктами авторського права грошові знаки? 

109. Чи можуть бути об’єктами авторського права розклади руху 

транспортних засобів? 

110.  Що розуміють під суміжними правами? 

111. Скільки існує різновидів суміжних прав? 

112. Чи відносяться права виконавців творів до суміжних прав? 

113. Чи відносяться права виробників фонограм до суміжних прав? 

114. Чи відносяться права виробників відеограм до суміжних прав? 

115. Чи відносяться права організацій ефірного мовлення на їхні радіо- та 

телепередачі до суміжних прав? 

116. На необхідність захисту суміжних прав у світі найбільше вплинуло..... 

117. Суб’єктами авторського права є...... 

118. Суб’єкта авторського права на об’єкт промислової власності 

називають...... 

119. Чи можуть бути суб’єктами авторського права на торговельні марки 

фізичні особи? 
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120. Чи може бути суб’єктом права інтелектуальної власності юридична 

особа? 

121. Хто може бути суб’єктом правовідносин  в процесі створення і 

використання нових сортів рослин? 

122.  Під “ноу-хау” розуміють...... 

123.  Суб’єктами авторського права після смерті автора стають...... 

124. Чи можуть бути суб’єктами авторського права видавництва? 

125. Чи можуть бути суб’єктами авторського права театри і кіностудії? 

126. Хто може бути суб’єктами права інтелектуальної власності за законами 

України? 

127. Первинним суб’єктом права інтелектуальної власності завжди є...... 

128. За яких умов іноземний громадянин може бути суб’єктом українського 

авторського права? 

129. Чи може бути суб’єктом авторського права упорядник збірника? 

130. За яких умов у творця твору виникають авторські права? 

131. Людину, творчою працею якого створено промисловий зразок 

називають...... 

132. Суб’єктами права на комерційні найменування перш за все 

виступають..... 

Тема 3 

 Система законодавства та державного управління в сфері 

інтелектуальної власності 

 

1. Право інтелектуальної власності в Україні визначає в першу чергу 

кодекс..... 

2. У Цивільному кодексі України права у сфері інтелектуальної 

власності визначає розділ №...... 

3. Розділ Цивільного кодексу України, що визначає права у сфері 

інтелектуальної власності має назву...... 

4. Спеціальний закон України у галузі прав на винаходи і корисні 

моделі має назву...... 

5. Спеціальний закон України в галузі прав на промислові зразки має 

назву....... 

6. Спеціальний закон України в галузі прав на торговельні марки має 

назву....... 

7. Спеціальний закон України в галузі прав на  сорти рослин має 

назву....... 

8. Спеціальний закон України в галузі прав на зазначення походження 

товарів має назву...... 

9. Спеціальний закон України в галузі прав на топографії інтегральних 

мікросхем  має назву...... 

10. Спеціальний закон України в галузі авторських і суміжних прав має 

назву...... 
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11. Спеціальний закон України щодо недобросовісної конкуренції має 

назву...... 

12. Спеціальний закон України щодо економічної конкуренції має 

назву..... 

13. Спеціальний закон України щодо аудіовізуальних творів та 

фонограм має назву...... 

14. Спеціальний закон України щодо виробництва та використання 

дисків для лазерних систем зчитування  має назву...... 

15. Скільки спеціальних законів діють в Україні станом на 01.01.2005 

року  в галузі інтелектуальної власності? 

16. У Конституції України правовідносини у сфері інтелектуальної 

власності викладені у статтях номер....... 

17. При врегулюванні спорів щодо прав на ОІВ між юридичними 

особами України та іноземних держав верховенство мають закони..... 

18. Основу міжнародної системи інтелектуальної власності станом на 1 

січня 2005 року складають......... міжнародних угод. 

19. Міжнародні правовідносини у сфері промислової власності 

регулюють.......угод. 

20. Міжнародні правовідносини у сфері авторського права і суміжних 

прав  регулюють......угод. 

21. У сфері міжнародних правовідносин головною угодою щодо 

промислової власності є...... 

22. У сфері міжнародних правовідносин головною угодою щодо 

охорони знаків на товари і послуги є..... 

23. У сфері міжнародних правовідносин головною угодою щодо захисту 

прав на географічні зазначення є....... 

24. У сфері міжнародних правовідносин першою угодою щодо захисту 

творів є...... 

25. ВОІВ – це..... 

26. ВОІВ заснована у........ році. 

27. ВОІВ заснована на конференції з питань інтелектуальної власності, 

що відбулась у....... 

28. Членами ВОІВ на 1 січня 2005 року є......... країн. 

29. ВОІВ отримала статус однієї з 16 спеціалізованих організацій ООН 

у.........році. 

30. Штаб-квартира ВОІВ знаходиться в........ 

31. Україна станом на 1 січня 2005 року ратифікувала......... міжнародних 

угод. 

32. Чи існує міжнародна угода щодо захисту прав нових сортів рослин? 

33. Чи існує міжнародна угода щодо захисту прав на передачі 

організацій мовлення? 

34. Чи існує міжнародна угода щодо захисту прав нових мікросхем? 
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35. Чи існує міжнародна угода щодо захисту прав на раціоналізаторські 

пропозиції? 

36. Коли виник міжнародний механізм охорони авторських прав? 

37. Договір РСТ – це міжнародна угода про...... 

38. Угода про МПК – це міжнародна угода про...... 

39. Чи існує в Україні спеціальний закон про охорону права 

інтелектуальної власності на наукове відкриття? 

40. За права інтелектуальної власності в Україні в цілому несе 
відповідальність відомство, яке має назву...... 

41. Міністерство освіти і науки України делегує виконання конкретних 

функцій в сфері інтелектуальної власності спеціальній організації, 

яка має назву...... 

42. Який урядовий орган уповноважений реєструвати права на ОІВ? 

43. Скільки підприємств входять до сфери управління Державного 

департаменту інтелектуальної власності? 

44. Експертизу заявок на об’єкти промислової власності здійснює 

державне підприємство, яке має назву....... 

45. Підготовку та перепідготовку кадрів в галузі інтелектуальної 

власності здійснює державне підприємство, яке має назву..... 

46. Колективне управління правами авторів у сфері авторського права і 

суміжних прав здійснює підприємство, яке має назву....... 

47. Повноважних представників Державного департаменту 

інтелектуальної власності у регіонах України називають....... 

48. Охоронний документ на ОІВ видає........ 

49. Реєстрацію об'єктів авторського права здійснює....... 

50. Контрольні марки для маркування примірників творів та фонограм 

видає.....             

51. Початком становлення національного законодавства України про 

інтелектуальну власність вважають прийняття....... 

52. Пакет спеціальних законів України щодо захисту прав на основні 

об’єкти інтелектуальної власності був прийнятий Верховною радою 

у......... році. 

53. Основний охоронний документ на винаходи за часів Радянського 

Союзу називали........ 

54. У якому законодавчому акті України проголошено: “Кожен має 

право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, 

результатами інтелектуальної, творчої діяльності”...... 

55. Книга ІУ Цивільного кодексу України “Право інтелектуальної 

власності” введена в дію...... 

56. Угода про створення міжнародної класифікації промислових зразків 

має назву....... 

57. Угода про міжнародну патентну класифікацію винаходів має 

назву...... 
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58. Угода про міжнародну реєстрацію товарів і послуг для реєстрації 

торговельних марок має назву....... 

59. В основу Бернської конвенції про охорону літературних і художніх 

творів покладено....... 

60. Міжнародна правова охорона авторських прав здійснюється на 

підставі документу, що має назву....... 

61. Міжнародна правова охорона суміжних прав здійснюється на 

підставі документу, що має назву...... 

 

Тема 4 

Набуття прав на об’єкти інтелектуальної власності 

 

1. Суть правової охорони на ОІВ полягає у тому, що..... 

2. Обсяг прав автора та власника на ОІВ регламентується документом, 

який називають..... 

3. Право на винахід засвідчується документом, який називають...... 

4. Право на корисну модель засвідчується документом, який 

називають..... 

5. Патент на винахід та корисну модель як охоронний документ 

підтверджує ..... 

6. Умовами патентоздатності винаходу є......  

7. Умовами патентоздатності корисної моделі є......  

8. Критерій новизни винаходу полягає у тому, що він є...... 

9. Критерій винахідницького рівня полягає у тому, що...... 

10. Промислова придатність винаходу (корисної моделі) визначається 

тим, що...... 

11. Сукупність документів,  необхідних для видачі патенту називають..... 

12. Заявку на одержання охоронного документу на винаходи 

направляють до...... 

13. До заявки на одержання патенту додають...... 

14. Фахівця, що залучають до оформлення заявки на винахід 

називають...... 

15. По кожній заявці, що надходить до Укрпатенту, в першу чергу 

встановлюють..... 

16. Першу експертизу заявки на винахід (корисну модель) називають..... 

17. Основну експертизу заявки на винахід  називають..... 

18. Строк дії патенту на винахід в Україні становить..... 

19. Строк дії патенту на корисну модель в Україні становить..... 

20. Строк дії деклараційного патенту на винахід в Україні становить..... 

21. З 1.01.2004 року Укрпатентом припинено прийом заявок на патенти, 

які називають..... 

22. Чи можна продовжити строк дії патенту на винахід, якщо він 

закінчився? 
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23. Чи видають в Україні патент на секретний винахід? 

24. Чи приймають в Україні заявки на деклараційні патенти? 

25. До якого строку діють в Україні деклараційні патенти на винаходи? 

26. До якого строку діють в Україні деклараційні патенти на корисні 

моделі? 

27. Чи враховуються принципи гуманності і моралі при видачі патентів? 

28. Чи можна достроково припинити дію патенту? 

29. За підтримання патенту на винахід в силі встановлена плата, яку 

називають..... 

30. Розмір збору за подання заявки на патент на винахід у 2005 році 

становив..... 

31. Розмір збору за внесення патентів на винаходи та корисні моделі до 

Державного реєстру в 2005 році становив..... 

32. Розмір збору за публікацію про видачу патенту на винахід чи 

корисну модель і видачу патенту в 2005 році становив..... 

33. Чи залежить розмір збору за підтримання чинності патенту на 

винаходи і корисні моделі від року чинності? 

34.  Як змінюється розмір річного збору з кожними наступними роками  

за підтримання чинності патенту на винахід та корисну модель? 

35. Чи сплачується збір за внесення змін до заявки на патент чи 

виправлення помилки в заявці? 

36. Розмір збору за проведення кваліфікаційної експертизи на винахід  в 

2005 році становив....... 

37. Якщо заявником на патент на винахід (корисну модель) є винахідник 

(винахідники), то як змінюються розміри державних зборів? 

38. Склад заявки на винахід (корисну модель) містить такі документи..... 

39. У скількох примірниках подають до Укрпатенту заявочні документи 

на патент на винахід? 

40. Чи має заява на видачу патенту встановлену форму? 

41. Найближчий аналог винаходу (корисної моделі)  називають..... 

42. Обсяг правової охорони винаходу (корисної моделі) визначається..... 

43. Частину формули винаходу, у якій згруповані ознаки, що збігаються 

з прототипом, називають...... 

44. Частину формули винаходу, у якій згруповані ознаки, що не 

збігаються з прототипом, називають...... 

45. Дві частини формули відокремлюють одна від одної виразом...... 

46. Креслення або інші графічні матеріали в описі винаходу (корисної 

моделі) називають...... 

47. Патент України на винахід діє територіально...... 

48. Чи потрібно повідомити Укрпатент про наміри здійснити 

патентування винаходу в іншій країні? 

49. До якої галузі знань у більшості країн відносяться корисні моделі? 
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50. У якій гамі кольорів виконано патент України на винахід чи корисну 

модель? 

51. Датою подання заявки Укрпатент вважає...... 

52. Документом про сплату державного збору при патентуванні може 

бути...... 

53. Чи дозволяється патентування секретного винаходу чи корисної 

моделі в іноземних державах? 

54. Чи мають право іноземні особи та особи без громадянства подати 

заявку на винахід в Україні? 

55. Міжнародні заявки Укрпатент приймає мовою..... 

56. Охоронним документом на промисловий зразок є..... 

57. Умовами патентоспроможності промислового зразка є..... 

58. Критерієм новизни  промислового зразка є..... 

59. Промислова придатність промислового зразка полягає у тому, що...... 

60. Публікація відомостей про видачу патентів здійснюється в Україні в 

журналі, який має назву..... 

61. Заявку на промисловий зразок безпосередньо подають або 

надсилають до...... 

62. Патент на винахід, корисну модель чи промисловий зразок видають 

після державної реєстрації протягом....... 

63. Строк дії патенту на промисловий зразок становить....... 

64. Строк дії патенту на винахід, корисну модель чи промисловий зразок 

встановлюється  від дати....... 

65. Обсяг правової охорони промислового зразка встановлюється 

ознаками....... 

66. Патент України на промисловий зразок територіально діє...... 

67. Права, що випливають з патенту на промисловий зразок починають 

діяти з дати..... 

68. Чи впливає публічне розкриття інформації про промисловий зразок 

на оформлення патенту на нього? 

69. До яких ОІВ в заявці на патент чи свідоцтво обов'язково потрібні 

фотографії? 

70. Для розпізнавання підприємств та виділення їх серед сукупності 

інших застосовують ОІВ, який має назву..... 

71. Не потребує державної експертизи на новизну і має суто 

адміністративний характер реєстрації ОІВ, який називають...... 

72. Комерційне найменування може співпадати як правило з ...... 

73. Основною вимогою до комерційного найменування є..... 

74. Комерційне найменування має вказувати в першу чергу на...... 

75. Коли можна змінити  комерційне найменування? 

76. Дві частини, з яких складається комерційне найменування 

називають..... 

77. Корпусом комерційного найменування називають..... 
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78. Корпус комерційного найменування містить дані про..... 

79. Допоміжна частина комерційного найменування містить елементи, 

які називають..... 

80. Обов’язкове додавання допоміжної частини комерційного 

найменування як правило є..... 

81. Право на комерційне найменування територіально  діє..... 

82. Чи може власник комерційного найменування  використовувати його 

на вивісках, бланках, рахунках з рекламною ціллю? 

83. Право інтелектуальної власності на комерційне найменування є 

чинним з моменту..... 

84. Чи видається на комерційне найменування  охоронний документ і як 

його називають? 

85. Які звукові елементи можуть бути зареєстровані як торговельна 

марка? 

86. Чи може бути гасло зареєстровано як торговельна марка? 

87. Охоронним документом торговельної марки є документ, який 

називають..... 

88. Заявка на реєстрацію торговельної марки подається до державного 

підприємства, яке має назву..... 

89. Офіційна інформація про зареєстровані торговельні марки подається 

в республіканському журналі, який має назву..... 

 

Тема 5 

Охорона та захист прав на об’єкти інтелектуальної власності 

 

1. Основним способом охорони прав на ОІВ є..... 

2. Суть правової охорони ОІВ полягає у тому, що..... 

3. Права, що закріплені патентом починають діяти від дати..... 

4. Авторське право на твір, створений за договором з автором, що 

працює за наймом, належить..... 

5. Виключне право на твір , створений за договором з автором, що 

працює за наймом, належить..... 

6. Знак охорони авторського права являє собою..... 

7. Одним із елементів знаку охорони авторського права є латинська 

буква у колі, якою є..... 

8. Під джерелами прав на ОІВ розуміють..... 

9. Плагіатом називають..... 

10. Метою забезпечення твору знаком охорони авторського права є..... 

11. Охорона майнових прав авторів діє в Україні протягом....   

12. Право на авторство охороняється в Україні протягом..... 

13. Знак охорони суміжних прав являє собою..... 

14. Особисті права виконавців охороняються в Україні протягом..... 
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15. Майнові права виконавців , виробників фонограм і організацій 

мовлення охороняються в Україні протягом..... 

16. Які дії визнаються порушенням прав власника патенту на винахід ? 

17. Чи є дія пропонування через Інтернет для продажу продукції, 

виготовленої з порушенням прав власника патенту, порушенням 

прав? 

18. Чи визнається дія виготовлення продукту із застосуванням 

запатентованого чужого винаходу без факту реалізації цього 

продукту, порушенням прав власника патенту? 

19.  Чи визнається дія застосування продукту, виготовленого із 

використанням запатентованого чужого винаходу без факту його 

продажу, порушенням прав власника патенту? 

20. Чи визнається дія пропонування до продажу через торгову мережу 

продукту, виготовленого із застосуванням запатентованого чужого 

винаходу, порушенням прав власника патенту? 

21. Чи визнається дія продажу продукту, виготовленого іншою 

установою із застосуванням запатентованого чужого винаходу,  

порушенням прав власника патенту? 

22. Чи визнається дія ввезення через кордон (імпорт) продукту, 

виготовленого із застосуванням запатентованого чужого винаходу  

порушенням прав власника патенту? 

23. Чи визнається дія зберігання на складі продукту, виготовленого із 

застосуванням запатентованого чужого винаходу,  порушенням прав 

власника патенту? 

24. Чи визнається порушенням прав на запатентований промисловий 

зразок дія виготовлення виробу із застосуванням запатентованого 

чужого промислового зразка? 

25. Чи визнається порушенням прав на запатентований промисловий 

зразок дія застосування виробу, виготовленого із використанням 

запатентованого чужого промислового зразка? 

26. Чи визнається порушенням прав на запатентований промисловий 

зразок дія пропонування для продажу виробу, виготовленого із 

застосуванням запатентованого чужого промислового зразка? 

27. Чи визнається порушенням прав на запатентований промисловий 

зразок дія продажу через Інтернет виробу, виготовленого із 

застосуванням запатентованого чужого промислового зразка? 

28. Чи визнається порушенням прав на запатентований промисловий 

зразок дія ввезення через кордон  виробу, виготовленого із 

застосуванням запатентованого чужого промислового зразка? 

29. Чи визнається порушенням прав на запатентований промисловий 

зразок дія зберігання на складі  виробу, виготовленого із 

застосуванням запатентованого чужого промислового зразка? 
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30. Чи визнається порушенням прав власника свідоцтва на географічне 

зазначення дія нанесення  зазначення на товар чи етикетку іншого 

виробника? 

31. Чи визнається порушенням прав власника свідоцтва на географічне 

зазначення дія нанесення  зазначення на упаковку товару іншого 

виробника? 

32. Чи визнається порушенням прав власника свідоцтва на географічне 

зазначення дія застосування чужого зазначення у рекламі товару 

іншого виробника? 

33. Чи визнається порушенням прав власника свідоцтва на географічне 

зазначення дія нанесення  зазначення на бланки або рахунки  іншого 

виробника? 

34. Чи визнається порушенням прав власника свідоцтва на географічне 

зазначення дія нанесення  зазначення на товарно-транспортні 

накладні, що супроводжують товар іншого виробника? 

35. Чи визнається порушенням прав власника свідоцтва на географічне 

зазначення дія використання зазначення особою, що не має свідоцтва 

на нього? 

36. Чи визнається порушенням прав власника свідоцтва на географічне 

зазначення дія нанесення  зазначення на товар, що не походить із 

зазначеного географічного місця? 

37. Чи визнається порушенням прав власника свідоцтва на географічне 

зазначення, якщо зазначення використовується у перекладі на іншу 

мову? 

38. Чи визнається порушенням прав власника свідоцтва на географічне 

зазначення, якщо використання зазначення додатково 

супроводжувати словами “типу...”, “виду...” тощо?  

39. Чи визнається порушенням прав власника свідоцтва на торговельну 

марку дія нанесення марки на будь-який інший товар? 

40. Чи визнається порушенням прав власника свідоцтва на торговельну 

марку дія нанесення марки на упаковку товару іншого виробника? 

41. Чи визнається порушенням прав власника свідоцтва на торговельну 

марку дія нанесення марки на вивіску іншої організації? 

42. Чи визнається порушенням прав власника свідоцтва на торговельну 

марку дія нанесення марки на етикетку товару іншого виробника? 

43. Чи визнається порушенням прав власника свідоцтва на торговельну 

марку дія нанесення марки на нашивку для товару іншого 

виробника? 

44. Чи визнається порушенням прав власника свідоцтва на торговельну 

марку дія нанесення марки на бирку для  товару іншого виробника? 

45. Чи визнається порушенням прав власника свідоцтва на торговельну 

марку дія використання марки у діловій документації іншої 

організації чи установи? 
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46. Чи визнається порушенням прав власника свідоцтва на торговельну 

марку дія нанесення марки на будь-який інший товар? 

47. Чи визнається порушенням прав власника свідоцтва на торговельну 

марку дія використання марки на веб-сайті  в Інтернеті для іншої 

організації? 

48. На кого покладається обов’язок доведення того, що процес 

виготовлення продукту відрізняється від запатентованого процесу? 

49. З точки зору охорони прав, патент це юридичний, технічний  чи 

якийсь інший документ?  

50. Принцип охороноспроможності ОІВ полягає у..... 

51. Термін дії патенту на новий сорт рослин складає в Україні..... 

52. Термін дії патенту на нові сорти дерев та чагарникових культур 

складає в Україні..... 

53. Термін дії свідоцтва на нове компонування інтегральних мікросхем 

становить в Україні..... 

54. Чи є обов’язковою процедура оформлення прав на об’єкти 

авторського права? 

55. Охорона авторських і суміжних прав здійснюється відповідно до 

конвенції, яка має назву..... 

56. Чи зобов’язаний заявник подавати заявку на патентування в Україні 

при бажанні патентувати винахід за кордоном? 

57. Чи охороняється право патенту України на території інших країн 

світу? 

58. Чи повинні організації мовлення дотримувати права авторів творів? 

59. Неюрисдикційна форма захисту прав ОІВ передбачає такі дії..... 

60. Скільки порядків мають юридичні форми захисту прав на ОІВ? 

61. Загальний порядок захисту прав на ОІВ називають..... 

62. Спеціальний порядок захисту прав на ОІВ називають..... 

63. Спеціальний порядок захисту прав на ОІВ здійснюється в..... 

64. Адміністративний  спосіб захисту стосовно об'єктів промислової 

власності передбачає..... 

65. Засобом захисту прав при адміністративному способі захисту є..... 

66. Суперечки, що пов’язані з порушенням прав інтелектуальної 

власності, в яких однією із сторін є фізична особа, розглядають у..... 

67. Засобом захисту прав при судовому захисті є..... 

68. Кримінальна відповідальність за порушення прав на ОІВ наступає 

тоді, коли матеріальна шкода перевищує неоподаткований мінімум 

доходів громадян, що складає..... 

69. Матеріальна шкода при порушенні прав на ОІВ вважається 

заподіяною в особливо великому розмірі, якщо вона перевищує 

неоподаткований мінімум доходів громадян, що складає..... 

70. Перелік відомостей, що становлять комерційну таємницю, визначає і 

затверджує на підприємстві..... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 19

71. Під охороною прав розуміють..... 

72. Порушниками  прав на ОІВ можуть бути..... 

73. Контрафактна продукція – це..... 

74. Обґрунтування розміру завданих збитків, у тому числі упущеної 

вигоди, в наслідок порушених прав власника на ОІВ,  є завданням 

для власника чи порушника? 

75. Законними  способами компенсувати зазнаних збитків авторських 

прав є такі..... 

76. Чи може бути судом встановлено відшкодування моральної шкоди за 

порушення прав на ОІВ? 

77. Розмір штрафів при адміністративній формі захисту прав 

встановлено в залежності від..... 

78. Яка кримінальна відповідальність передбачена у вигляді позбавлення 
волі за порушення прав власників ОІВ? 

79. Угода ТRIPS – це  правовий міжнародний документ щодо..... 

80. Продукт визнається виготовленим із застосуванням запатентованого 

винаходу, якщо при цьому використані ознаки..... 

81. Виріб визнається виготовленим із застосуванням запатентованого 

промислового зразка, якщо при цьому використані ознаки..... 

82. Чи визнається торговельна марка використаною, якщо відрізняється 

від зареєстрованої окремими елементами, але не змінює в цілому 

відмітності знака? 

83. Чи вважається порушенням авторських прав ілюстрування твору без 

дозволу автора? 

84. Чи вважається порушенням авторських прав оприлюднення твору 

без зазначення імені автора? 

85. Чи вважається порушенням авторських прав спотворення  твору без 

дозволу автора? 

86. Чи вважається порушенням авторських прав зміна твору без дозволу 

автора? 

87. Чи вважається порушенням авторських прав копіювання твору без 

дозволу автора? 

88. Чи має право державний інспектор з інтелектуальної власності 

здійснювати раптові перевірки суб’єктів господарювання на предмет 

законного використання ОІВ? 

      

Тема 6 

  Економіка інтелектуальної власності 

 

1. Чи можуть мати ціну і бути товаром об’єкти інтелектуальної 

власності? 

2. Який закон України дозволяє оцінювати ОІВ як товар? 
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3. Права на об’єкти інтелектуальної власності стають нематеріальними 

активами за умов..... 

4. В бухгалтерському обліку розрізняють такі види термінів служби 

ОІВ..... 

5. Метою комерціалізації ОІВ є..... 

6. Кількість загальноприйнятих основних способів комерціалізації ОІВ 

складає..... 

7. Які способи комерціалізації ОІВ відносяться до переліку основних? 

8. З точки зору отримання прибутку найбільш вигідним способом 

комерціалізації є..... 

9. Особу, що видає дозвіл на користування ОІВ (продає ліцензію) 

називають..... 

10. Особу, що придбала права на користування ОІВ називають..... 

11. Факт продажу або купівлі ліцензії на користування ОІВ юридично 

оформлюють документом, що називають..... 

12. Тільки для одної особи видається ліцензія, яка має назву..... 

13. Які існують види ліцензійних платежів? 

14. Вид платежів, який платить ліцензіат ліцензіару називають..... 

15. Виплату ліцензіарові визначеної зафіксованої в договорі суми до 

початку масового випуску ліцензованої продукції називають..... 

16. Виплату ліцензіарові первинного сталого платежу до початку 

виробництва та збуту продукції  з подальшою виплатою залишку 

називають..... 

17. Договір франшизи відрізняється від ліцензійного договору тим, 

що..... 

18. Що саме передається покупцю за договором лізингу? 

19. Скільки загальновизнаних підходів існує для економічної оцінки 

прав на ОІВ? 

20. Підхід до економічної оцінки ОІВ, який заснований на припущенні, 

що вартість ОІВ дорівнює вартості витрат на його створення, 

доведення до робочого стану й амортизацію називають..... 

21. Підхід до економічної оцінки ОІВ, коли ціна встановлюється 

ринком, називають..... 

22. Підхід до економічної оцінки ОІВ, коли аналізують рівень прибутку, 

що може принести використання ОІВ у майбутньому при 

впровадженні,  називають..... 

23. Метод оцінки вартості ОІВ, що визначає суму витрат, які є 

необхідними для створення нової точної копії ОІВ, що 

комерціалізується, називають..... 

24. Метод оцінки вартості ОІВ, який визначає мінімальну вартість, що 

необхідно сплатити під час придбання активу аналогічної 

корисності, називають..... 
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25. Метод оцінки вартості ОІВ, який базується на фактично понесених 

витратах, що вибрані з бухгалтерської звітності, називають..... 

26. Для бухгалтерського обліку прав на об’єкти промислової власності 

застосовують субрахунок першого рівня, який має номер..... 

27. Для бухгалтерського обліку прав на знаки для товарів і послуг  

застосовують субрахунок першого рівня, який має  номер..... 

28. Для бухгалтерського обліку прав на об’єкти авторського права та 

суміжні з ними права застосовують субрахунок першого рівня, який 

має  номер..... 

29. Основною умовою постановки ОІВ на бухгалтерський облік є..... 

30. В життєвих циклах об'єктів інтелектуальної власності традиційно 

виділяють декілька циклів, кількість яких складає..... 

 

Навчально-методичне забезпечення 

Основна і допоміжна література 

 

1.Конспект лекцій з дисципліни “Інтелектуальна власність”/ В.П.Востріков,  

НУВГП, 2005.- 80 c.  

2.Популярно про інтелектуальну власність: абетка/ за заг. Ред.. 

М.П.Паладія.-К.: ТОВ “Альфа-ПІК”, 2004. – 56 с. 

3.Основи інтелектуальної власності. - К.: Юридичне  видавництво 

"ІнЮре", 1999. - 578 с. 

4.Інтелектуальна власність в Україні: правові засади та практика. - Наук.-

практ. вид.: у 4-х т. / За заг. ред.О.Д .Святоцького .  -Т.1: Право 

інтелектуальної власності. - К. Видавничий дім "ІнЮре" 1999. - 500 

с.Т.2: Авторське право і суміжні права. - К.: Видавничий дім 

"ІнЮре", 1999. - 460 с.Т.З: Промислова власність. -К.:Видавничий 

дім "ІнЮре", 1999.-656с.Т.4: Оцінка інтелектуальної власності. 

Бухгалтерський облік та оподаткування. - К.: Видавничий дім 

"ІнЮре", 1999. - 384с. 

5.Цибульов П.М. Основи інтелектуальної власності / Навчальний посібник. 

– К.: Інститут інтелектуальної власності і права, 2005. – 108 с. 

6.Правила складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну 

модель. – Рівне.: ЦНТЕІ, 2004.-  48 с. 

7.Правила складання та подання заявки на промисловий зразок. Офіційний 

вісник України., 2002, № 11. С. 203-213. 

8.Правила складання, подання та розгляду заявки на видачу свідоцтва 

України на знак для товарів і послуг. Постанова МЮ України № 

416/2220 від 22.09.1997 р. 

9.Порядок державної реєстрації авторського права і договорів, які 

стосуються права автора на твір. Постанова КМ України від 27 грудня 

2001 р. № 1756. 
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10.В.С. Дроб’язко, Р.В. Дроб’язко Право інтелектуальної власності. 

Навчальний посібник – Київ; ЮрінКомІнтер, 2004 – 512 с. 

 

Спеціальне законодавство України про інтелектуальну власність 

 

11.Конституція України, від 28.06.1996 р., № 254к/96-ВР; 

12.Цивільний кодекс України, від 16.01.2003 р., № 435-IV; 

13.Господарський кодекс України,  від 16.01.2003 р. № 436-ІV; 

14.Кодекс України про адміністративні правопорушення, від 07.12.1984р. 

№8073-Х; 

15.Кримінальний  кодекс  України,   від  05.04.2001   р. №2341-111; 

16.Митний кодекс України, від 11.07.2002 р. № 92-ІV;  

17.Цивільний   процесуальний   кодекс   України,   від 18.03.2004р. 

№1618-М; 

18.Господарський      процесуальний      кодекс,      від 06 11.1991 р. № 

1798-ХII; 

19.Декрет Кабінету Міністрів України "Про державне мито" від 

21.01.1993 № 7-93; 

20.Закон України "Про авторське право і суміжні права", від 23.12.1993 

№3792-ХІІ; 

21.Закон України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", 

15.12.1993 № 3687-ХІІ; 

22.Закон України "Про охорону прав на промислові зразки", від 

15.12.1993 № 3688-ХІІ; 

23.Закон України "Про охорону прав на топографії інтегральних 

мікросхем", від 05.11.1997 № 621/97-ВР; 

24.Закон України "Про охорону прав на сорти рослин", 

від21.04.1993№3116-ХІІ; 

25.Закон України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг", від 

15.12.1993 № 3689-ХІІ; 

26.Закон України "Про охорону прав на зазначення походження 

товарів", від 16.06.1999 № 752-ХІV; 

27.Закон України "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних 

творів, фонограм, відеограм, комп’ютерних програм, баз даних", від 

23.03.2000 № 1587-ІІІ; 

28.Закон України "Про особливості державного регулювання 

діяльності суб'єктів господарювання, пов’язаної з виробництвом, 

експортом, імпортом дисків для лазерних систем зчитування", 

17.01.2002 № 2953-III. 

  

                            Спеціальні журнали 
29.Журнал “Інтелектуальна власність”, ТОВ “АСПЕКТ-2003”. 

30.Журнал “Промислова власність”, Укрпатент. 
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Міжнародні договори з інтелектуальної власності 

31.Загальна декларація прав людини, від 10.12.1948 р. 

32.Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права, від 

16.12.1976 р. 

33.Конвенція про заснування Всесвітньої організації інтелектуальної 

власності, від 14.07.1967 р. 

34.Всесвітня декларація про інтелектуальну власність, від 26.06.2000 р. 

35.Всесвітня   конвенція   про   авторське   право,   від06.09.1952р. 

36.Бернська  конвенція  про  охорону літературних  і художніх творів, від 

24.07.1971 р. І 

37.Договір Всесвітньої організації інтелектуальної власності про 

авторське право, від 20.12.1976 р. 

38.Міжнародна конвенція про охорону інтересів виконавців, 

виробників 

фонограм і організацій мовлення, від 26.10.1961 р. 

39.Конвенція про охорону інтересів виробників фонограм від 

незаконного відтворення їхніх фонограм, від 29.10.1971 р. 

40.Договір Всесвітньої організації інтелектуальної власності про 

виконання і фонограми, від 20.12.1996 р. 

41.Паризька конвенція про охорону промислової власності, від 

20.03.1883 р. 

42.Договір   про   патентну   кооперацію   (РСТ),    від 19.06.1970р. 

43.Будапештський договір про міжнародне визнання депонування 

мікроорганізмів з метою патентної процедури, від 28.04.1977 р. 

44.Договір про патентне право (РLТ), від 01.06.2000 р. 

45.Договір з інтелектуальної власності стосовно інтегральних схем, від 

26.05 1986 р. 

46.Женевський акт Гаазької угоди про міжнародну реєстрацію 

промислових зразків, від 02.07.1999 р. 

47.Мадридська Угода про міжнародну реєстрацію знаків, від 

14.04.1891 р. 

48.Протокол до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків, 

від 27.06.1989 р. 

49.Спільні правила до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію 

знаків та Протоколу до цієї Угоди Адміністративні інструкції з 

застосування Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків 

та Протоколу до цієї угоди. 

50.Договір    про    закони    щодо    товарних   знаків, 27.10.1994р. 

51.Ніццька угода про Міжнародну класифікацію товарів і послуг для 

реєстрації знаків., від 15.06.1957 р. 

52.Угода про заходи щодо попередження та припинення використання 

неправдивих   товарних  знаків та географічних зазначень, від 

14.04.1891 р. 
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53.Міжнародна конвенція по охороні нових сортів рослин, від 

02.12.1961 р. 

54.Угода про торговельні аспекти прав інтелектуальної власності, від 

15.04.1994 р. 

55.Угода про співробітництво по припиненню правопорушень  у  

сфері   інтелектуальної  власності,   від21.09.2000р. 

56.Договір про проведення узгодженої антимонопольної політики, від 

25.01.2000 р. 

 

 

Інтернет-ресурси 

 

- МОН України (www.mon.gov.ua); 

- Держдепартамент інтелектуальної власності МОН України 

(www.sdip.gov.ua); 

- ДП Український інститут промислової власності 

(www.ukrpatent.org.ua); 

- Український центр інноватики та патентно-інформаційних послуг 

(www. іp.-centr.kiev.ua); 

- Українське агентство з авторських т а суміжних прав 

(www.uacrr.kiev.ua); 

- Інститут інтелектуальної власності і права 

(www.iipl.ukrpatent.org.ua). 

 

                                       Зразки тестових завдань 

 

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ №1 

 

 1.Майнове право на ОІВ: 

            а) від'ємне від автора; 

            б) невід ємне від автора;  

            в) законом не визначено. 

 2.Необхідною умовою ефективного створення та використання об’єктів 

промислової власності в країні є: 

            а) наявність в країні патентної системи; 

            б) наявність в країні системи Інтернет; 

            в) наявність в країні дослідницьких установ. 

3.Промислові зразки відносяться до групи об’єктів: 

            а) промислової власності; 

            б) нетрадиційних об’єктів; 

            в)авторського права. 

4.Бази даних відносять до групи об'єктів: 

            а) нетрадиційні; 
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            б) промислової власності; 

            в) авторського права і суміжних прав. 

5.До об'єктів винаходів відносяться: 

            а) продукт, процес, нове застосування відомого продукту і процесу; 

            б) продукція будь-яка, способи, нове застосування відомої 

продукції; 

            в) всі результати розумової праці. 

6.Позначеннями для торговельної марки можуть бути: 

            а) тільки слова, літери і цифри; 

            б) тільки зображення і комбінації кольорів; 

            в) всі елементи перераховані в пунктах а) і б). 

7.Раціоналізаторська пропозиція – це: 

            а) пропозиція, що має тільки техніко-технологічне рішення і визнана 

юридичною особою; 

            б) пропозиція, що має техніко-технологічне або організаційне 

рішення і визнана юридичною особою; 

            в) пропозиція, що має техніко-технологічне і організаційне рішення 

і не обов’язково визнана юридичною особою. 

8.Чи можуть бути об’єктами авторського права усні твори? 

            а) так; 

            б) ні; 

            в) законами не визначено. 

9.Чи можуть бути об’єктами авторського права твори прикладного 

мистецтва, наприклад   різьблення? 

        а) так; 

        б) ні; 

            в) законами не визначено. 

10.Чи можуть бути об’єктами авторського права грошові знаки? 

            а) так; 

            б) ні; 

            в) законами не визначено. 

11.Чи може бути суб’єктом права інтелектуальної власності юридична        

особа? 

            а) так; 

            б) ні; 

            в) законами не роз’яснено. 

12.Спеціальний закон України щодо недобросовісної конкуренції має 

назву: 

            а) Про захист від недобросовісної конкуренції; 

            б) Про недобросовісну конкуренцію; 

            в) Захист від недобросовісної конкуренції. 

13.У сфері міжнародних правовідносин головною угодою щодо захисту 

прав на географічні зазначення є: 
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            а) Ніццька угода про Міжнародну класифікацію товарів і послуг для 

реєстрації знаків; 

            б) Всесвітня декларація про інтелектуальну власність; 

            в) Лісабонська угода про охорону місць походження та їх 

міжнародну реєстрацію. 

14.Штаб-квартира ВОІВ знаходиться в: 

            а) Парижі; 

            б) Женеві; 

            в) Берні. 

15.Який урядовий орган уповноважений реєструвати права на ОІВ? 

            а) Державний департамент інноваційного розвитку; 

            б) Державний департамент науково-технологічного розвитку; 

            в) Державний департамент інтелектуальної власності. 

 16.У якому законодавчому акті України проголошено: “Кожен має право 

володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, 

результатами інтелектуальної, творчої діяльності”: 

            а) Цивільний кодекс України; 

            б) Конституція України; 

            в) Закон України “Про власність”. 

17.Міжнародна правова охорона авторських прав здійснюється на підставі: 

            а) Загальної декларації прав людини (1948 р.); 

            б) Статуту королеви Анни (1710 р.); 

            в) Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів 

(1886 р.). 

18.По кожній заявці, що надходить до Укрпатенту в першу чергу 

встановлюють: 

а) чинних власників; 

б) чинних авторів; 

в) дату подання заявки. 

19.Чи можна продовжити строк дії патенту на винахід, якщо він 

закінчився? 

а) так, на всі винаходи за бажанням власника ; 

б) так, тільки на лікарські засоби та засоби захисту тварин і рослин; 

в)  ні, законом не дозволено. 

 20.Розмір збору за подання заявки на патент на винахід у 2005 році 

становив: 

а) 35 грн.; 

б) 25 грн.; 

в) 50 грн. 

21.Дві частини формули відокремлюють одна від одної виразом: 

а) “розрізняється тим, що...”; 

б) “відрізняється тим, що...”; 

в) “відмінний тим, що...”. 
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22.Публікація відомостей про видачу патентів здійснюється в Україні в 

журналі: 

а) Інтелектуальна власність; 

б) Промислова власність; 

в) Бюлетень патентів України. 

23.Комерційне найменування можна змінити: 

а) довільно за бажанням власника; 

б) за поважними причинами; 

в) поки діє підприємство змінювати не дозволяється. 

24.Майнові права виконавців , виробників фонограм і організацій мовлення 

охороняються в Україні: 

а) протягом 75 років; 

б) протягом 50 років; 

в) протягом 100 років. 

25.Чи визнається дія застосування продукту, виготовленого із 

використанням запатентованого чужого винаходу без факту його 

продажу, порушенням прав власника патенту? 

а) так; 

б) ні; 

в) законами не визначено. 

26.Чи визнається порушенням прав власника свідоцтва на географічне 

зазначення дія нанесення  зазначення на товар чи етикетку 

іншого виробника? 

а) так; 

б) ні; 

в) законами не визначено. 

27.Чи визнається порушенням прав власника свідоцтва на торговельну 

марку дія використання марки у діловій документації іншої 

організації чи установи? 

а) так; 

б) ні; 

в) законами не визначено. 

28.Юридичні форми захисту прав на ОІВ мають: 

а) два порядки; 

б) три порядки; 

в) чотири порядки. 

29.Законними  способами компенсувати зазнаних збитків авторських  

прав є: 

а) стягнення доходу; 

б) виплата компенсації; 

в) обидва способи законні. 

30.Вид платежів, який платить ліцензіат ліцензіару називають: 

а) роялті; 
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б) паушальний; 

в) комбінований. 

31.В життєвих циклах об'єктів інтелектуальної власності традиційно 

виділяють кількість циклів: 

а) п’ять; 

б) чотири; 

в) три. 

 

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ № 2 

 
1.Інтелектуальна власність відноситься до об’єктів: 

            а) матеріальних; 

            б) нематеріальних; 

            в) комбінованих. 

2.Практика охорони прав при впровадженні нової технології вперше 

започаткована: 

            а) в Англії; 

            б) у Франції; 

 в) в Італії. 

3.Торговельні марки відносять до групи об’єктів: 

            а) авторського права і суміжних прав; 

            б) нетрадиційні; 

            в) промислової власності. 

4.Фонограми та відеограми відносять до групи об'єктів: 

            а) нетрадиційні; 

            б) промислової власності; 

            в) авторського права і суміжних прав. 

5.Чи визнаються винаходом нові  дорожні знаки, коди і шифри? 

            а) так; 

            б) ні; 

            в) не визначено законом. 

6.За допомогою торговельної марки ідентифікують: 

            а) товари або послуги суб’єкта економічної діяльності;  

            б) сам суб’єкт економічної діяльності; 

            в) країну суб’єкта економічної діяльності. 

7.Чи може ім’ям автора бути псевдонім? 

            а) так; 

            б) ні; 

            в) так, тільки за дозволом УААСП. 

8.Чи можуть бути об’єктами авторського права бази даних? 

            а) так; 

            б) ні; 
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            в) законами не визначено. 

9. Чи можуть бути об’єктами авторського права офіційні документи видані 

органами державної влади? 

            а) так; 

            б) ні; 

            в) законами не визначено. 

 10.Під суміжними правами розуміють: 

            а) права, що пов’язані з авторським правом; 

            б) права, що пов’язані з використанням патентів; 

            в) права, що пов’язані з комерційними таємницями. 

 11.Іноземний громадянин може бути суб’єктом українського авторського 

права за умов: 

            а) його твір вперше випущено на території України або він 

знаходиться на території України в будь-якій об’єктивній формі; 

            б) автор сповістив органи України в українській пресі про випуск 

твору в іншій країні; 

            в) незалежно від будь-яких умов. 

12.Право інтелектуальної власності в Україні визначає в першу чергу 

кодекс: 

            а) Господарський; 

            б) Цивільний; 

            в) Цивільний процесуальний. 

 13.Спеціальний закон України щодо аудіовізуальних творів та фонограм 

має назву: 

            а) Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів та 

фонограм; 

            б) Про аудіовізуальні твори та фонограми; 

            в) Захист прав на аудіовізуальні твори та фонограми. 

14. Міжнародні правовідносини у сфері авторського права і суміжних прав  

регулюють: 

            а) 6 угод; 

            б) 10 угод; 

            в) 8 угод. 

15.Чи існує міжнародна угода щодо захисту прав нових сортів рослин? 

            а) так; 

            б) ні; 

            в) у стадії розроблення. 

16.Експертизу заявок на об’єкти промислової власності здійснює: 

            а) Укрпатент; 

            б) УААСП; 

            в) Інтелзахист. 

 17.Контрольні марки для маркування примірників творів та фонограм 

видає: 
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            а) ДП УААСП; 

            б) ДП Інтелзахист; 

            в) ДП Укрпатент. 

18.Умовами патентоздатності винаходу є:  

            а) новизна і винахідницький рівень;  

            б) новизна і промислова придатність; 

            в) новизна, винахідницький рівень і промислова придатність. 

19. Строк дії деклараційного патенту на винахід в Україні становить: 

а) 10 років; 

б)   8 років; 

в)   6 років. 

20.Чи сплачується збір за внесення змін до заявки на патент чи 

виправлення помилки в заявці? 

а) так; 

б) ні; 

в) законом не визначено. 

21.У якій гамі кольорів виконано патент України на винахід чи корисну 

модель? 

а) синьо-жовтий; 

б) синьо-зелений; 

в) зелено-червоний. 

 22.Обсяг правової охорони промислового зразка встановлюється ознаками: 

а) наведених у формулі; 

б) наведених у описі; 

в) зображених на фотографіях. 

 23.Обов’язкове додавання допоміжної частини комерційного 

найменування як правило є: 

а) позначення для розпізнавання схожих підприємств серед інших; 

б) позначення для вирішення виду діяльності; 

в) позначення для виділення організаційної форми підприємства 

24.Одним із елементів знаку охорони авторського права є латинська буква 

у колі, якою є: 

а) буква С; 

б) буква А; 

в) буква Р. 

25.Чи визнається дія пропонування до продажу через торгову мережу 

продукту, виготовленого із застосуванням запатентованого чужого 

винаходу, порушенням прав власника патенту? 

а) так; 

б) ні; 

в) законами не визначено. 
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26.Чи визнається порушенням прав власника свідоцтва на географічне 

зазначення дія використання зазначення особою, що не має свідоцтва 

на нього? 

а) так; 

б) ні; 

в) законами не визначено. 

27.Принцип охороноспроможності ОІВ полягає у: 

а) відповідності визначеним законом вимогам; 

б) відповідності визначеним роботодавцем вимогам; 

в) можливості вільної комерціалізації ОІВ. 

28. Засобом захисту прав при адміністративному способі захисту є: 

а) скарга; 

б) заява; 

в) позов. 

29.Продукт визнається виготовленим із застосуванням запатентованого 

винаходу, якщо при цьому: 

а) використано кожну ознаку, включену до незалежного пункту 

формули винаходу, або ознаку еквівалентну їй; 

б) використано хоча би одну ознаку, що включена у формулу; 

в) використано більшість ознак із наведених у формулі. 

30. В бухгалтерському обліку розрізняють такі види термінів служби ОІВ: 

а) нормативний і розрахунковий; 

б) юридичний і економічний; 

в) фактичний і теоретичний. 

31. Підхід до економічної оцінки ОІВ, який заснований на припущенні, що 

вартість ОІВ дорівнює вартості витрат на його створення, доведення до 

робочого стану й амортизацію називають: 

а) витратним; 

б) порівняльним; 

в) дохідний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


