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Кафедра правознавства 

Комплексна контрольна робота (завдання) з навчальної дисципліни «Право інтелектуальної власності » 

для студентів напряму підготовки 6.030401, 6.030401і «Правознавство» / спеціальності 081 «Право» 

 

Викладач:    ___________доц. Кульчій О. О. Зав. кафедри правознавства: ___________ проф. Лаврик Г.В. 

Затверджено на засіданні кафедри правознавства. Протокол № 10 від 31 травня 2016 р. 

Варіант №1. 

Теоретичне питання 

1. Поняття та зміст права інтелектуальної власності. Загальна характеристика основних теорій у сфері права 

інтелектуальної власності. 

 

Тестові завдання 
1. Право промислової власності є: 

1) Інститутом авторського права; 
2) Самостійним інститутом права інтелектуальної власності; 
3) Підгалуззю економічного права; 
4) Матеріальними активами держави. 

2. До об'єктів права промислової власності відносяться: 
1) Нова техніка; 
2) Твори ужиткового мистецтва; 
3) Промислові підприємства; 
4) Корисні моделі. 

3. Винаходом визнається: 
1) Нове промислове придатне конструктивне виконання пристрою; 
2) Комп'ютерна програма; 
3) Технологічне вирішення, що відповідає умовам патентоспроможності; 
4) Відкриття наукових теорій та математичних методів. 

4. Службовим винаходом визнається: 
1) Винахід, що створений працівником; 
2) Винахід, що містить державну таємницю; 
3) Винахід, що створений на підставі замовлення; 
4) Конвенційний винахід. 

5. Роботодавцем визнається: 
1) Особа, що на підставі договору замовила розробку винаходу; 
2) Особа, що працює за трудовим договором; 
3) Особа, яка прийняла працівника за трудовим договором; 
4) Особа, яка видає трудові книжки. 

6. Патентом визнається: 
1) Документ, що дає право на здійснення торговельної діяльності; 
2) Охоронний документ, що засвідчує пріоритет, авторство і право власності на винахід; 
3) Документ, що видається на раціоналізаторську пропозицію; 
4) Дозвіл на заняття підприємницькою діяльністю. 

7. Кваліфікаційною експертизою визнається: 
1) Встановлення відповідності об'єкта умовам патентоздатності; 
2) Формальна експертиза; 
3) Експертиза на локальну новизну; 
4) Виявлення дійсного автора винаходу. 

8. Ліцензією визнається: 
1) Дозвіл на здійснення ліцензованої підприємницької діяльності; 
2) Документ, що видається за результатами кваліфікаційної експертизи; 
3) Дозвіл власника патенту на використання винаходу іншими особами за певних умов; 
4) Рішення суду про використання винаходу іншими особами. 

9. Автором винаходу визнається: 
1) Власник патенту; 
2) Особа, яка подала заявку; 
3) Юридична особа; 
4) Особа, яка створила патентоспроможний винахід. 

10. Заявкою визнається: 
1) Документ, що посвідчує право власності на корисну модель; 
2) Висновок формальної експертизи; 
3) Сукупність документів, необхідних для видачі Відомством патенту; 
4) Документ про проведений патентний пошук і необхідну кількість відмінних ознак винаходу. 
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Варіант №2. 

Теоретичне питання 

1. Право інтелектуальної власності в об’єктивному та суб’єктивному розумінні. 

 

Тестові завдання 
1. Твір вважається опублікованим, якщо: 

1) він будь-яким способом повідомлений невизначеному колу осіб, у тому числі виданий, публічно викона-
ний, публічно показаний, переданий по радіо чи телебаченню, відображений у загальнодоступних елект-
ронних системах інформації; 

2) він публічно виконаний чи публічно показаний; 
3) він виданий; 
4) він переданий по радіо чи телебаченню. 

2. Чи мають право в разі смерті автора його правонаступники на опублікування твору? 
1) так; 
2) ні; 
3) ні, крім випадків прямо встановлених законом; 
4) так, якщо це не суперечить волі автора. 

3. У якому випадку твір може бути використаний будь-якою особою вільно, безоплатно та без згоди автора та 
інших осіб? 
1) для відтворення у судовому провадженні; 
2) у разі смерті автора; 
3) у будь-якому, якщо він не завдає шкоди здоров’ю та моральності населення та не порушує права людини; 
4) для відтворення у судовому та адміністративному провадженні в обсязі, виправданому цієї метою. 

4. З якого моменту відраховується строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на твір? 
1) з дня опублікування твору; 
2) з 1 січня року, наступного за роком смерті автора чи останнього із співавторів, який пережив інших співав-

торів, крім випадків передбачених законом; 
3) з дня смерті автора; 
4) з 1 січня року смерті автора чи останнього із співавторів, який пережив інших співавторів. 

5. Скільки складає строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на твір? 
1) 50 років; 
2) 75 років з моменту створення твору; 
3) протягом життя автора твору; 
4) протягом життя автора і 70 років після його смерті, крім випадків, передбачених законом. 

6. У якому випадку твір не може бути опублікований? 
1) якщо він порушує будь-які права людини; 
2) якщо він порушує права людини на таємницю її особистого та сімейного життя, завдає шкоди громадсько-

му порядку, здоров’ю та моральності населення; 
3) якщо він порушує права людини на таємницю її особистого життя або завдає шкоди громадському порядку; 
4) у разі смерті автора. 

7. З якого моменту виникає авторське право? 
1) з моменту опублікування твору; 
2) з моменту публічного виконання твору; 
3) з моменту створення твору; 
4) з моменту повідомлення невизначеному колу осіб. 

8. Виключне майнове право на службовий твір належить: 
1) роботодавцю; 
2) його автору; 
3) роботодавцю, якщо інше не передбачено трудовим договором (контрактом) та (або) цивільно-правовим до-

говором між автором і роботодавцем; 
4) автору та роботодавцю як співавторам, якщо інше не передбачено трудовим договором (контрактом) між 

ними. 
9. Який строк дії авторського права на твори посмертно реабілітованих авторів? 

1) 75 років після їх реабілітації; 
2) 25 років після їх реабілітації; 
3) 30 років з дня смерті автора; 
4) 70 років після їх реабілітації. 

10. Авторське право на твір, вперше опублікований протягом 30 років після смерті автора, діє: 
1) протягом 25 років від дати його правомірного опублікування; 
2) протягом 70 років від дати його правомірного опублікування; 
3) протягом 30 років від дати його правомірного опублікування; 
4) потягом 50 років від дати його правомірного опублікування. 
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Варіант №3. 

Теоретичне питання 

1. Джерела права інтелектуальної власності та їх систематизація. 

 

Тестові завдання 
1. Пріоритет заявки це: 

1) Вказана у заявці дата її складання; 
2) Першість у поданні заявки; 
3) Першість у розробці винаходу; 
4) Першість у оприлюдненні інформації про винахід. 

2. Об'єктом винаходу визнається: 
1) Комп'ютерні програми; 
2) Методи виконання розумових операцій; 
3) Конструктивне виконання пристрою; 
4) Продукт. 

3. Не може бути об'єктом винаходу: 
1) Спосіб; 
2) Застосування раніше відомого винаходу за новим призначенням; 
3) Продукт; 
4) Наукове відкриття. 

4. Строк дії патенту України на винахід становить: 
1) 6 років від дати подання заявки; 
2) 20 років від дати подання заявки; 
3) 30 років від дати подання заявки; 
4) 10 років від дати подання заявки. 

5. Строк дії патенту України на корисну модель становить: 
1) 6 років від дати подання заявки; 
2) 20 років від дати подання заявки; 
3) 30 років від дати подання заявки; 
4) 10 років від дати подання заявки. 

6. Обсяг правової охорони винаходу визначається: 
1) Заявкою на видачу патенту; 
2) Описом винаходу; 
3) Формулою винаходу; 
4) Патентом. 

7. Умовами патентоздатності винаходу визнаються: 
1) Новизна, однорідність, стабільність, відмінність; 
2) Новизна і промислова придатність; 
3) Новизна, висота винаходу, промислова придатність; 
4) Новизна, винахідницький рівень, промислова придатність. 

8. Переважне право на отримання патенту має: 
1) Винахідник; 
2) Роботодавець; 
3) Патентовласник; 
4) Заявник. 

9. Не визнаються винахідниками: 
1) Фізичні особи, що спільно створили винахід чи корисну модель; 
2) Фізичні особи, які не внесли творчого внеску у створення винаходу; 
3) Особа, яка самостійно розробила об'єкт винаходу; 
4) Фізична особа, що вказана в заявці як автор. 

10. Право авторства на винахід належать: 
1) Роботодавцю; 
2) Винахіднику; 
3) Державі у особі Відомства; 
4) Уповноваженій юридичній особі. 
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Варіант №4. 

Теоретичне питання 

1. Загальна характеристика суб’єктів права інтелектуальної власності. 

 

Тестові завдання 
1. Строк чинності особистих немайнових прав автора: 

1) не обмежено в часі; 
2) 70 років; 
3) 75 років; 
4) 50 років. 

2. До об’єктів права інтелектуальної власності не належать: 
1) літературні та художні твори; 
2) наукові відкриття; 
3) сорти рослин, породи тварин; 
4) ідеї. 

3. Хто є суб’єктом авторського права? 
1) автори творів; 
2) автори творів, їх спадкоємці та особи, яким автори чи їх спадкоємці передали свої авторські майнові пра-

ва; 
3) автори творів та їх спадкоємці; 
4) автори творів та особи, яким автори передали свої авторські майнові права. 

4. Чи належать до похідних творів аудіовізуальні твори, одержані шляхом озвучення іншою мовою вже 
існуючих творів? 
1) так; 
2) лише у випадках, встановлених законодавством; 
3) так, якщо є згода автора твору; 
4) ні. 

5. Не є об’єктом авторського права: 
1) твори народної творчості (фольклор); 
2) похідні твори; 
3) комп’ютерні програми; 
4) виступи, лекції. 

6. Спеціальним знаком охорони авторського права є: 
1) ®; 
2) ¢, ім’я (найменування) особи, яка має авторське право, та рік першого опублікування твору; 
3) ©, ім’я (найменування) особи, яка має авторське право, та рік першого опублікування твору; 
4) ©. 

7. Авторське особисте немайнове право на службовий твір належить: 
1) роботодавцю; 
2) його автору; 
3) роботодавцю, якщо інше не встановлено трудовим договором; 
4) автору та роботодавцю відповідно до укладеного між ними договору. 

8. Що з перерахованого є особистим немайновим правом автора? 
1) право на використання твору; 
2) право на заборону публічної демонстрації твору; 
3) право на дозвіл імпорту примірників твору; 
4) право вимагати збереження цілісності твору та протидіяти будь-якому перекрученню, спотворенню чи 

іншій зміні твору або будь-якому іншому посяганню на твір, що може зашкодити честі та репутації авто-
ра. 

9. Що є майновим правом автора? 
1) право вимагати визнання свого авторства шляхом зазначення належним чином імені автора на творі; 
2) право на недоторканість твору; 
3) виключне право на дозвіл або заборону використання твору; 
4) право обирати псевдонім у зв’язку з використанням твору. 

10. У випадку припинення права, користування яким надано за договором комерційної концесії, користу-
вач, якщо інше не встановлено договором, має право вимагати: 
1) внесення змін у договір; 
2) розірвання договору; 
3) відшкодування збитків; 
4) відповідного зменшення належної правоволодільцеві плати. 
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Варіант №5. 

Теоретичне питання 

1. Автор як суб’єкт права інтелектуальної власності. Поняття співавторства та його види. 

 

Тестові завдання 
1. Роботодавець набуває прав на винахід за умови: 

1) Він інвестував роботи над винаходом; 
2) Уклав із винахідником договір про використання винаходу; 
3) На протязі чотирьох місяців від дати одержання від винахідника повідомлення подав заявку до Відомства; 
4) Видав наказ про окупацію винаходу. 

2. Роботодавцю належать: 
1) Особисті немайнові права; 
2) Права авторства; 
3) Тільки майнові права; 
4) Майнові і особисті немайнові права. 

3. Заявка на винахід повинна: 
1) Стосуватися одного або групи винаходів; 
2) Подаватися після отримання патенту; 
3) Подаватися тільки через представника у справах інтелектуальної власності; 
4) Складатися на одній із міжнародних мов. 

4. Датою подання заявки вважається: 
1) Дата складання заявки; 
2) Дата відправлення заявки поштою до Відомства; 
3) Дата формулювання опису винаходу; 
4) Дата одержання заявки Установою. 

5. Право заявника вносити до заявки виправлення, уточнення можливе: 
1) До моменту попередньої експертизи; 
2) До винесення рішення про видачу патенту; 
3) До видачі патенту; 
4) До публікації рішення про видачу патенту. 

6. Тимчасова правова охорона винаходу надається: 
1) 3 дати пріоритету; 
2) 3 дати проходження формальної експертизи; 
3) 3 опублікування відомостей про заявку на патент; 
4) 3 дати винесення рішення про видачу патенту. 

7. Видача патенту здійснюється: 
1) Після проходження експертизи по суті; 
2) У місячний термін після його державної реєстрації; 
3) У двомісячний термін після його державної реєстрації; 
4) У місячний термін після винесення рішення про видачу патенту. 

8. Права і обов'язки, що випливають з патенту, діють: 
1) 3 дати пріоритету; 
2) 3 дати проходження формальної експертизи; 
3) 3 опублікування відомостей про заявку на патент; 
4) 3 дати винесення рішення про видачу патенту. 

9. Права, що випливають з патенту на секретний винахід діють: 
1) 3 дати проходження формальної експертизи; 
2) 3 дати внесення інформації про нього до відповідного Реєстру; 
3) 3 опублікування відомостей про заявку на патент; 
4) 3 дати винесення рішення про видачу патенту. 

10. До обов'язків, що випливають з патенту відносяться: 
1) Надати право на використання об'єкта всім зацікавленим особам; 
2) Сплачувати збори на підтримання патенту у силі; 
3) Укладати ліцензійні договори; 
4) Запатентувати об'єкт у зарубіжних країнах. 
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Варіант №6. 

Теоретичне питання 

1. Особисті немайнові та майнові права автора: поняття, ознаки та види. 

 

Тестові завдання 
1. З якого моменту твір стає суспільним надбанням? 

1) з моменту смерті автора; 
2) з моменту створення твору; 
3) з моменту закінчення строку дії авторського права; 
4) з моменту смерті правонаступників автора твору. 

2. Передача майнових прав автора оформлюється: 
1) авторським договором; 
2) агентським договором; 
3) договором комерційної концесії; 
4) ліцензійним договором. 

3. Первинними суб’єктами суміжних прав є: 
1) виконавець, виробник фонограми, організація мовлення та їх правонаступники; 
2) виконавці творів та їх спадкоємці; 
3) особи, спільною творчою працею яких створено твір; 
4) виконавець, виробник фонограми, виробник відеограми, організація мовлення. 

4. Майнові права виконавців охороняються: 
1) протягом 70 років від дати першого виконання; 
2) протягом 50 років від дати першого запису виконання; 
3) безстроково; 
4) протягом 50 років від дати останнього запису виконання. 

5. Закінчення строків захисту суміжних прав настає: 
1) 1 лютого року, наступного за роком, у якому закінчилися передбачені законом строки захисту; 
2) з наступного дня після закінчення передбачених законом строків захисту; 
3) 1 січня року, наступного за роком, у якому закінчилися передбачені законом строки захисту; 
4) через десять днів після закінчення передбачених законом строків захисту. 

6. Строк дії патенту на промисловий зразок становить: 
1) 15 років від дати видачі патенту; 
2) 5 років від дня подання заявки; 
3) 10 років від дати видачі патенту і може бути подовжений, але не більше, ніж на 5 років; 
4) 10 років від дати подання заявки і може бути подовжений, але не більше, ніж на 5 років. 

7. У який строк здійснюється видача патенту на промисловий зразок? 
1) у місячний строк після державної реєстрації патенту; 
2) протягом 10 днів з дня подачі заявки; 
3) протягом місяця з дня подачі заявки; 
4) протягом двох місяців після державної реєстрації патенту. 

8. У якому випадку патент на промисловий зразок визнається недійсним? 
1) у разі відмови від патенту власника; 
2) у разі несплати у встановлений строк річного збору за підтримання його чинності; 
3) видачі патенту внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб; 
4) всі відповіді вірні. 

9. Право власності на товарний знак посвідчується: 
1) патентом; 
2) ліцензією; 
3) актом на право власності; 
4) свідоцтвом. 

10. Дозвіл на використання товарного знаку іншими особами передається шляхом: 
1) укладення договору про спільну діяльність; 
2) укладення ліцензійного договору; 
3) укладення договору факторингу; 
4) видачі свідоцтва. 
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Варіант №7. 

Теоретичне питання 

1. Поняття та ознаки авторського права. Об’єкти авторського права. Твори, які не є об’єктами авторського 

права. 

 

Тестові завдання 
1. Державну реєстрацію прав на винахід здійснює: 

1) Інтелзахист; 
2) Український інститут промислової власності; 
3) Міністерство освіти і науки України; 
4) Державний департамент інтелектуальної власності. 

2. Суб’єктом права на торгівельну марку є: 
1) Автор; 
2) Спадкоємець; 
3) Юридична особа; 
4) Свій варіант. 

3. Основним критерієм охороноздатності географічного зазначення є: 
1) Винахідницький рівень; 
2) Промислова придатність; 
3) Правдивість; 
4) Конкретність. 

4. На охорону права на комерційне найменування видається: 
1) Патент; 
2) Свідоцтво; 
3) Договір; 
4) Інший документ. 

5. Об’єктом правової охорони промислового зразка визнається: 
1) Корисна модель; 
2) Продукт; 
3) форма, малюнок, розфарбування, що визначають зовнішній вигляд промислового виробу; 
4) технологічне рішення в галузі художнього конструювання. 

6. Ліцензія на об’єкти промислової власності видається: 
1) Державним департаментом інтелектуальної власності; 
2) Укрпатентом; 
3) Власником майнових прав на об’єкт; 
4) Міністерством освіти і науки України. 

7. Об’єктами промислової власності є: 
1) Основні фонди підприємства, організації, установи; 
2) Результат творчої діяльності, який може бути використаний або використовується в промисловості; 
3) Результат фізичної праці, який може бути використаний або використовується в промисловості. 

8. Закінчення терміну охорони прав на промислову власність означає, що: 
1) За використання об’єкта державі необхідно сплачувати відсотки; 
2) Будь-хто може використати твір безкоштовно; 
3) Необхідно отримати дозвіл на його використання в Державному департаменті інтелектуальної власності. 

9. Оцінка прав на об’єкти промислової власності здійснюється: 
1) Укрпатентом; 
2) Самостійно власником таких прав; 
3) Державним департаментом інтелектуальної власності; 
4) Спеціальним експертом. 

10. Формальна експертиза це: 
1) Перевірка наявності заявленого об’єкта; 
2) Перевірка робочого стану заявленого об’єкта; 
3) Перевірка наявності документа про сплату збору за процедуру оформлення прав на об’єкт; 
4) Перевірка на локальну новизну. 
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Варіант №8. 

Теоретичне питання 

1. Особисті немайнові права на комп’ютерні програми. Майнові права на комп’ютерні програми. Процедура 

державної реєстрації авторських прав на комп’ютерні програми. 

 

Тестові завдання 
1. У якому випадку твір не може бути опублікований? 

1) якщо він порушує будь-які права людини; 
2) якщо він порушує права людини на таємницю її особистого та сімейного життя, завдає шкоди громадсь-

кому порядку, здоров’ю та моральності населення; 
3) якщо він порушує права людини на таємницю її особистого життя або завдає шкоди громадському поряд-

ку; 
4) у разі смерті автора. 

2. З якого моменту виникає авторське право? 
1) з моменту опублікування твору; 
2) з моменту публічного виконання твору; 
3) з моменту створення твору; 
4) з моменту повідомлення невизначеному колу осіб. 

3. Виключне майнове право на службовий твір належить: 
1) роботодавцю; 
2) його автору; 
3) роботодавцю, якщо інше не передбачено трудовим договором (контрактом) та (або) цивільно-правовим 

договором між автором і роботодавцем; 
4) автору та роботодавцю як співавторам, якщо інше не передбачено трудовим договором (контрактом) між 

ними. 
4. Який строк дії авторського права на твори посмертно реабілітованих авторів? 

1) 75 років після їх реабілітації; 
2) 25 років після їх реабілітації; 
3) 30 років з дня смерті автора; 
4) 70 років після їх реабілітації. 

5. Авторське право на твір, вперше опублікований протягом 30 років після смерті автора, діє: 
1) протягом 25 років від дати його правомірного опублікування; 
2) протягом 70 років від дати його правомірного опублікування; 
3) протягом 30 років від дати його правомірного опублікування; 
4) потягом 50 років від дати його правомірного опублікування. 

6. Чи переходять у спадщину авторські права? 
1) лише майнові права авторів та інших осіб, які мають виключне авторське право; 
2) лише особисті немайнові права авторів; 
3) так; 
4) ні. 

7. З якого моменту твір стає суспільним надбанням? 
1) з моменту смерті автора; 
2) з моменту створення твору; 
3) з моменту закінчення строку дії авторського права; 
4) з моменту смерті правонаступників автора твору. 

8. Передача майнових прав автора оформлюється: 
1) авторським договором; 
2) агентським договором; 
3) договором комерційної концесії; 
4) ліцензійним договором. 

9. Первинними суб’єктами суміжних прав є: 
1) виконавець, виробник фонограми, організація мовлення та їх правонаступники; 
2) виконавці творів та їх спадкоємці; 
3) особи, спільною творчою працею яких створено твір; 
4) виконавець, виробник фонограми, виробник відеограми, організація мовлення. 

10. Майнові права виконавців охороняються: 
1) протягом 70 років від дати першого виконання; 
2) протягом 50 років від дати першого запису виконання; 
3) безстроково; 
4) протягом 50 років від дати останнього запису виконання. 
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Варіант №9. 

Теоретичне питання 

1. Поняття та ознаки суміжних прав. Об’єкти та суб’єкти суміжних прав. Майнові права інтелектуальної вла-

сності на об’єкти суміжних прав. 

 

Тестові завдання 
1. Строк чинності особистих немайнових прав автора: 

1) не обмежено в часі; 
2) 70 років; 
3) 75 років; 
4) 50 років. 

2. До об’єктів права інтелектуальної власності не належать: 
1) літературні та художні твори; 
2) наукові відкриття; 
3) сорти рослин, породи тварин; 
4) ідеї. 

3. Хто є суб’єктом авторського права? 
1) автори творів; 
2) автори творів, їх спадкоємці та особи, яким автори чи їх спадкоємці передали свої авторські майнові пра-

ва; 
3) автори творів та їх спадкоємці; 
4) автори творів та особи, яким автори передали свої авторські майнові права. 

4. Чи належать до похідних творів аудіовізуальні твори, одержані шляхом озвучення іншою мовою вже 
існуючих творів? 
1) так; 
2) лише у випадках, встановлених законодавством; 
3) так, якщо є згода автора твору; 
4) ні. 

5. Не є об’єктом авторського права: 
1) твори народної творчості (фольклор); 
2) похідні твори; 
3) комп’ютерні програми; 
4) виступи, лекції. 

6. Спеціальним знаком охорони авторського права є: 
1) ®; 
2) ¢, ім’я (найменування) особи, яка має авторське право, та рік першого опублікування твору; 
3) ©, ім’я (найменування) особи, яка має авторське право, та рік першого опублікування твору; 
4) ©. 

7. Авторське особисте немайнове право на службовий твір належить: 
1) роботодавцю; 
2) його автору; 
3) роботодавцю, якщо інше не встановлено трудовим договором; 
4) автору та роботодавцю відповідно до укладеного між ними договору. 

8. Що з перерахованого є особистим немайновим правом автора? 
1) право на використання твору; 
2) право на заборону публічної демонстрації твору; 
3) право на дозвіл імпорту примірників твору; 
4) право вимагати збереження цілісності твору та протидіяти будь-якому перекрученню, спотворенню чи іншій 

зміні твору або будь-якому іншому посяганню на твір, що може зашкодити честі та репутації автора. 
9. Що є майновим правом автора? 

1) право вимагати визнання свого авторства шляхом зазначення належним чином імені автора на творі; 
2) право на недоторканість твору; 
3) виключне право на дозвіл або заборону використання твору; 
4) право обирати псевдонім у зв’язку з використанням твору. 

10. Твір вважається опублікованим, якщо: 
1) він будь-яким способом повідомлений невизначеному колу осіб, у тому числі виданий, публічно викона-

ний, публічно показаний, переданий по радіо чи телебаченню, відображений у загальнодоступних елект-
ронних системах інформації; 

2) він публічно виконаний чи публічно показаний; 
3) він виданий; 
4) він переданий по радіо чи телебаченню. 
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Варіант №10. 

Теоретичне питання 

1. Поняття та ознаки права промислової власності. Набуття та зміст права промислової власності. 

 

Тестові завдання 
1. З якого моменту твір стає суспільним надбанням? 

1) з моменту смерті автора; 
2) з моменту створення твору; 
3) з моменту закінчення строку дії авторського права; 
4) з моменту смерті правонаступників автора твору. 

2. Передача майнових прав автора оформлюється: 
1) авторським договором; 
2) агентським договором; 
3) договором комерційної концесії; 
4) ліцензійним договором. 

3. Первинними суб’єктами суміжних прав є: 
1) виконавець, виробник фонограми, організація мовлення та їх правонаступники; 
2) виконавці творів та їх спадкоємці; 
3) особи, спільною творчою працею яких створено твір; 
4) виконавець, виробник фонограми, виробник відеограми, організація мовлення. 

4. Майнові права виконавців охороняються: 
1) протягом 70 років від дати першого виконання; 
2) протягом 50 років від дати першого запису виконання; 
3) безстроково; 
4) протягом 50 років від дати останнього запису виконання. 

5. Закінчення строків захисту суміжних прав настає: 
1) 1 лютого року, наступного за роком, у якому закінчилися передбачені законом строки захисту; 
2) з наступного дня після закінчення передбачених законом строків захисту; 
3) 1 січня року, наступного за роком, у якому закінчилися передбачені законом строки захисту; 
4) через десять днів після закінчення передбачених законом строків захисту. 

6. Строк дії патенту на промисловий зразок становить: 
1) 15 років від дати видачі патенту; 
2) 5 років від дня подання заявки; 
3) 10 років від дати видачі патенту і може бути подовжений, але не більше, ніж на 5 років; 
4) 10 років від дати подання заявки і може бути подовжений, але не більше, ніж на 5 років. 

7. У який строк здійснюється видача патенту на промисловий зразок? 
1) у місячний строк після державної реєстрації патенту; 
2) протягом 10 днів з дня подачі заявки; 
3) протягом місяця з дня подачі заявки; 
4) протягом двох місяців після державної реєстрації патенту. 

8. У якому випадку патент на промисловий зразок визнається недійсним? 
1) у разі відмови від патенту власника; 
2) у разі несплати у встановлений строк річного збору за підтримання його чинності; 
3) видачі патенту внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб; 
4) всі відповіді вірні. 

9. Право власності на товарний знак посвідчується: 
1) патентом; 
2) ліцензією; 
3) актом на право власності; 
4) свідоцтвом. 

10. Дозвіл на використання товарного знаку іншими особами передається шляхом: 
1) укладення договору про спільну діяльність; 
2) укладення ліцензійного договору; 
3) укладення договору факторингу; 
4) видачі свідоцтва. 
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Варіант №11. 

Теоретичне питання 

1. Поняття та ознаки, правова охорона винаходу та корисної моделі як об’єктів права промислової власності. 

 

Тестові завдання 
1. Право промислової власності є: 

1) Інститутом авторського права; 
2) Самостійним інститутом права інтелектуальної власності; 
3) Підгалуззю економічного права; 
4) Матеріальними активами держави. 

2. До об'єктів права промислової власності відносяться: 
1) Нова техніка; 
2) Твори ужиткового мистецтва; 
3) Промислові підприємства; 
4) Корисні моделі. 

3. Винаходом визнається: 
1) Нове промислове придатне конструктивне виконання пристрою; 
2) Комп'ютерна програма; 
3) Технологічне вирішення, що відповідає умовам патентоспроможності; 
4) Відкриття наукових теорій та математичних методів. 

4. Службовим винаходом визнається: 
1) Винахід, що створений працівником; 
2) Винахід, що містить державну таємницю; 
3) Винахід, що створений на підставі замовлення; 
4) Конвенційний винахід. 

5. Роботодавцем визнається: 
1) Особа, що на підставі договору замовила розробку винаходу; 
2) Особа, що працює за трудовим договором; 
3) Особа, яка прийняла працівника за трудовим договором; 
4) Особа, яка видає трудові книжки. 

6. Патентом визнається: 
1) Документ, що дає право на здійснення торговельної діяльності; 
2) Охоронний документ, що засвідчує пріоритет, авторство і право власності на винахід; 
3) Документ, що видається на раціоналізаторську пропозицію; 
4) Дозвіл на заняття підприємницькою діяльністю. 

7. Кваліфікаційною експертизою визнається: 
1) Встановлення відповідності об'єкта умовам патентоздатності; 
2) Формальна експертиза; 
3) Експертиза на локальну новизну; 
4) Виявлення дійсного автора винаходу. 

8. Ліцензією визнається: 
1) Дозвіл на здійснення ліцензованої підприємницької діяльності; 
2) Документ, що видається за результатами кваліфікаційної експертизи; 
3) Дозвіл власника патенту на використання винаходу іншими особами за певних умов; 
4) Рішення суду про використання винаходу іншими особами. 

9. Автором винаходу визнається: 
1) Власник патенту; 
2) Особа, яка подала заявку; 
3) Юридична особа; 
4) Особа, яка створила патентоспроможний винахід. 

10. Заявкою визнається: 
1) Документ, що посвідчує право власності на корисну модель; 
2) Висновок формальної експертизи; 
3) Сукупність документів, необхідних для видачі Відомством патенту; 
4) Документ про проведений патентний пошук і необхідну кількість відмінних ознак винаходу. 
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Варіант №12. 

Теоретичне питання 

1. Поняття та ознаки, правова охорона промислового зразка як об’єкта права інтелектуальної власності. 

 

Тестові завдання 
1. Заявкою визнається: 

1) Документ, що посвідчує право власності на корисну модель; 
2) Висновок формальної експертизи; 
3) Сукупність документів, необхідних для видачі Відомством патенту; 
4) Документ про проведений патентний пошук і необхідну кількість відмінних ознак винаходу. 

2. Управління майновими правами у авторському праві можуть здійснювати: 
1) Уповноважені державні організації. 
2) Державне агентство з авторських і суміжних прав. 
3) Патентні повірені. 
4) Володільці цих прав особисто або через повіреного чи організацію колективного управління. 

3. Організації колективного управління майновими правами повинні: 
1) Отримані ліцензію на свою діяльність. 
2) Реєструватися як учасники зовнішньоекономічної діяльності. 
3) Після державної реєстрації стати на облік в установі в 30-тиденний строк. 
4) Публічно сповістити зацікавлених суб’єктів про свою діяльність. 

4. Організації колективного управління виконують функції: 
1) Збирання винагороди за використання об’єктів авторського права і суміжних прав, якими вони управля-

ють. 
2) Контролю можливих місць використання авторських прав і накладання на порушників штрафів. 
3) Виявлення осіб, що порушують авторські права і проведення дізнання. 
4) Реєстрації порушень авторських і суміжних прав. 

5. Плагіатом вважається: 
1) Вчинення дій, що загрожує порушенню авторських прав. 
2) Підроблення, зміни і вилучення інформації в електронній формі. 
3) Опублікування, відтворення і розповсюдження без дозволу примірників твору. 
4) Оприлюднення твору під іменем особи, що не є його автором. 

6. Захист авторських прав включає: 
1) Встановлення правового режиму об’єктів авторського твору. 
2) Звернення до суду з позовом про поновлення порушеного права. 
3) Встановлення правового становища суб’єктів авторського права. 
4) Прийняття законодавства у сфері авторського права. 

7. За порушення майнових авторських і суміжних прав суд має право: 
1) Накласти арешт на контрафактні примірники твору. 
2) Знищити контрафактні примірники. 
3) Передати контрафактні примірники для реалізації через аукціон. 
4) Передати контрафактні примірники для благодійних цілей. 

8. Суміжні майнові права виконавців діють протягом: 
1) Тих же строків, що і авторське право. 
2) 50 років із дати першого запису виконання. 
3) За життя виконавця та 50 років після його смерті. 
4) Зазначеного самим виконавцем строку. 

9. До майнових прав організацій мовлення відноситься: 
1) Право вимагати її згадування у разі відтворення програми. 
2) Право вимагати винагороду за використання своєї програм іншими організаціями мовлення. 
3) Публічне оповіщення своїх програм шляхом трансляції і ретрансляції їх серед публіки. 

10. Перехід авторського твору у суспільне надбання надає право: 
1) Використовувати вільно цей твір з виплатою суспільству ренти. 
2) Використовувати їх вільно без виплати авторської винагороди. 
3) Використовувати у подальшому ці твори лише з дозволу суспільства. 
4) Використовувати цей твір лише державою у особі її уповноважених органів. 
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Варіант №13. 

Теоретичне питання 

1. Поняття та ознаки товарного знака. 

 

Тестові завдання 
1. Авторське право на твір, вперше опублікований протягом 30 років після смерті автора, діє: 

1) протягом 25 років від дати його правомірного опублікування; 
2) протягом 70 років від дати його правомірного опублікування; 
3) протягом 30 років від дати його правомірного опублікування; 
4) потягом 50 років від дати його правомірного опублікування. 

2. Чи переходять у спадщину авторські права? 
1) лише майнові права авторів та інших осіб, які мають виключне авторське право; 
2) лише особисті немайнові права авторів; 
3) так; 
4) ні. 

3. Договір щодо розпоряджання майновими правами інтелектуальної власності укладається у такій фор-
мі: 
1) усній; 
2) письмовій, а у випадках, встановлених законом, може укладатися усно; 
3) письмовій; 
4) письмовій і підлягає нотаріальному посвідченню. 

4. За ліцензійним договором одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату): 
1) особисті немайнові права на використання об’єкта права інтелектуальної власності; 
2) право на одержання винагороди за використання об’єкта права інтелектуальної власності; 
3) об’єкт права інтелектуальної власності; 
4) дозвіл на використання об’єкта права інтелектуальної власності (ліцензію). 

5. Якщо ліцензійним договором не передбачено вид ліцензії, то вважається, що за цим договором надаєть-
ся: 
1) виключна ліцензія ; 
2) невиключна ліцензія; 
3) одинична ліцензія; 
4) перехресна ліцензія. 

6. У разі відсутності в ліцензійному договорі умови про територію, на яку поширюються надані права на 
використання об’єкта права інтелектуальної власності, дія ліцензії поширюється на: 
1) територію усіх держав, які є учасницями Договору про заснування ВОІВ; 
2) територію держав - членів Європейського Союзу; 
3) територію області України, в якій був підписаний ліцензійний договір; 
4) територію України. 

7. У разі відсутності у ліцензійному договорі умови про строк договору він вважається: 
1) укладеним на невизначений строк; 
2) укладеним на строк, що залишився до спливу строку чинності виключного майнового права на визначе-

ний у договорі об’єкт права інтелектуальної власності, але не більше ніж на 5 років; 
3) укладеним на 10 років; 
4) укладеним на 5 років. 

8. Оригінал твору образотворчого мистецтва, створеного за договором про створення за замовленням і 
використання об’єкта права інтелектуальної власності, переходить у власність: 
1) замовника; 
2) творця; 
3) творця і замовника як об’єкт їхньої спільної сумісної власності; 
4) роботодавця. 

9. Майнові права інтелектуальної власності на твір образотворчого мистецтва, створеного за договором про 
створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності, залишаються за: 
1) автором, якщо інше не встановлено договором; 
2) замовником, якщо інше не встановлено договором; 
3) підрядником, якщо інше не встановлено інше; 
4) ліцензіатом, якщо інше не встановлено договором. 

10. Чи впливає укладення договору про передання виключних майнових прав інтелектуальної власності 
на ліцензійні договори, які були укладені раніше: 
1) має наслідком їх припинення; 
2) не впливає; 
3) впливає у випадках, передбачених законом; 
4) має наслідком їх недійсність. 
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Варіант №14. 

Теоретичне питання 

1. Комерційні найменування та їх види. Географічне зазначення та особливості його охорони. 

 

Тестові завдання 
1. Пріоритет заявки це: 

1) Вказана у заявці дата її складання; 
2) Першість у поданні заявки; 
3) Першість у розробці винаходу; 
4) Першість у оприлюдненні інформації про винахід. 

2. Об'єктом винаходу визнається: 
1) Комп'ютерні програми; 
2) Методи виконання розумових операцій; 
3) Конструктивне виконання пристрою; 
4) Продукт. 

3. Не може бути об'єктом винаходу: 
1) Спосіб; 
2) Застосування раніше відомого винаходу за новим призначенням; 
3) Продукт; 
4) Наукове відкриття. 

4. Строк дії патенту України на винахід становить: 
1) 8 років від дати подання заявки; 
2) 20 років від дати подання заявки; 
3) 30 років від дати подання заявки; 
4) 10 років від дати подання заявки. 

5. Строк дії патенту України на корисну модель становить: 
1) 5 років від дати подання заявки; 
2) 20 років від дати подання заявки; 
3) 30 років від дати подання заявки; 
4) 10 років від дати подання заявки. 

6. Обсяг правової охорони винаходу визначається: 
1) Заявкою на видачу патенту; 
2) Описом винаходу; 
3) Формулою винаходу; 
4) Патентом. 

7. Умовами патентоздатності винаходу визнаються: 
1) Новизна, однорідність, стабільність, відмінність; 
2) Новизна і промислова придатність; 
3) Новизна, висота винаходу, промислова придатність; 
4) Новизна, винахідницький рівень, промислова придатність. 

8. Переважне право на отримання патенту має: 
1) Винахідник; 
2) Роботодавець; 
3) Патентовласник; 
4) Заявник. 

9. Не визнаються винахідниками: 
1) Фізичні особи, що спільно створили винахід чи корисну модель; 
2) Фізичні особи, які не внесли творчого внеску у створення винаходу; 
3) Особа, яка самостійно розробила об'єкт винаходу; 
4) Фізична особа, що вказана в заявці як автор. 

10. Право авторства на винахід належать: 
1) Роботодавцю; 
2) Винахіднику; 
3) Державі у особі Відомства; 
4) Уповноваженій юридичній особі. 
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Варіант №15. 

Теоретичне питання 

1. Загальна характеристика комерційної таємниці, способи її правової охорони. Ноу-хау та комерційна таєм-

ниця. 

 

Тестові завдання 
1. До обов'язків, що випливають з патенту відносяться: 

1) Надати право на використання об'єкта всім зацікавленим особам; 
2) Сплачувати збори на підтримання патенту у силі; 
3) Укладати ліцензійні договори; 
4) Запатентувати об'єкт у зарубіжних країнах. 

2. Державну реєстрацію прав на винахід здійснює: 
1) Укрпатент; 
2) Український інститут промислової власності; 
3) Міністерство освіти і науки України; 
4) Державний департамент інтелектуальної власності. 

3. Суб’єктом права на торгівельну марку є: 
1) Автор; 
2) Спадкоємець; 
3) Юридична особа; 
4) Свій варіант. 

4. Визначення поняття торгівельної марки міститься: 
1) В Законі України „Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”; 
2) В Цивільному кодексі України; 
3) В Господарському кодексі України; 
4) Свій варіант. 

5. На охорону права на торгівельну марку видається: 
1) Патент; 
2) Свідоцтво; 
3) Договір; 
4) Інший документ. 

6. Основним критерієм охороноздатності географічного зазначення є: 
1) Винахідницький рівень; 
2) Промислова придатність; 
3) Правдивість; 
4) Конкретність. 

7. На охорону права на комерційне найменування видається: 
1) Патент; 
2) Свідоцтво; 
3) Договір; 
4) Інший документ. 

8. Об’єктом правової охорони промислового зразка визнається: 
1) Корисна модель; 
2) Продукт; 
3) форма, малюнок, розфарбування, що визначають зовнішній вигляд промислового виробу; 
4) технологічне рішення в галузі художнього конструювання. 

9. Комерціалізація інтелектуальної власності це: 
1) Перетворення прав на інтелектуальну власність у товар; 
2) Продаж інтелектуальної власності; 
3) Підготовка документів для отримання патенту на інтелектуальну власність; 

10. Ліцензія на об’єкти промислової власності видається: 
1) Державним департаментом інтелектуальної власності; 
2) Укрпатентом; 
3) Власником майнових прав на об’єкт; 
4) Міністерством освіти і науки України. 
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Варіант №16. 

Теоретичне питання 

1. Загальна характеристика наукових відкриттів. 

 

Тестові завдання 
1. Право промислової власності є: 

1) Інститутом авторського права; 
2) Самостійним інститутом права інтелектуальної власності; 
3) Підгалуззю економічного права; 
4) Матеріальними активами держави. 

2. До об'єктів права промислової власності відносяться: 
1) Нова техніка; 
2) Твори ужиткового мистецтва; 
3) Промислові підприємства; 
4) Корисні моделі. 

3. Винаходом визнається: 
1) Нове промислове придатне конструктивне виконання пристрою; 
2) Комп'ютерна програма; 
3) Технологічне вирішення, що відповідає умовам патентоспроможності; 
4) Відкриття наукових теорій та математичних методів. 

4. Службовим винаходом визнається: 
1) Винахід, що створений працівником; 
2) Винахід, що містить державну таємницю; 
3) Винахід, що створений на підставі замовлення; 
4) Конвенційний винахід. 

5. Роботодавцем визнається: 
1) Особа, що на підставі договору замовила розробку винаходу; 
2) Особа, що працює за трудовим договором; 
3) Особа, яка прийняла працівника за трудовим договором; 
4) Особа, яка видає трудові книжки. 

6. Патентом визнається: 
1) Документ, що дає право на здійснення торговельної діяльності; 
2) Охоронний документ, що засвідчує пріоритет, авторство і право власності на винахід; 
3) Документ, що видається на раціоналізаторську пропозицію; 
4) Дозвіл на заняття підприємницькою діяльністю. 

7. Кваліфікаційною експертизою визнається: 
1) Встановлення відповідності об'єкта умовам патентоздатності; 
2) Формальна експертиза; 
3) Експертиза на локальну новизну; 
4) Виявлення дійсного автора винаходу. 

8. Ліцензією визнається: 
1) Дозвіл на здійснення ліцензованої підприємницької діяльності; 
2) Документ, що видається за результатами кваліфікаційної експертизи; 
3) Дозвіл власника патенту на використання винаходу іншими особами за певних умов; 
4) Рішення суду про використання винаходу іншими особами. 

9. Автором винаходу визнається: 
1) Власник патенту; 
2) Особа, яка подала заявку; 
3) Юридична особа; 
4) Особа, яка створила патентоспроможний винахід. 

10. Заявкою визнається: 
1) Документ, що посвідчує право власності на корисну модель; 
2) Висновок формальної експертизи; 
3) Сукупність документів, необхідних для видачі Відомством патенту; 
4) Документ про проведений патентний пошук і необхідну кількість відмінних ознак винаходу. 
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Варіант №17. 

Теоретичне питання 

1. Сорти рослин та породи тварин як об’єкти права інтелектуальної власності. 

 

Тестові завдання 
1. Твір вважається опублікованим, якщо: 

1) він будь-яким способом повідомлений невизначеному колу осіб, у тому числі виданий, публічно викона-
ний, публічно показаний, переданий по радіо чи телебаченню, відображений у загальнодоступних елект-
ронних системах інформації; 

2) він публічно виконаний чи публічно показаний; 
3) він виданий; 
4) він переданий по радіо чи телебаченню. 

2. Чи мають право в разі смерті автора його правонаступники на опублікування твору? 
1) так; 
2) ні; 
3) ні, крім випадків прямо встановлених законом; 
4) так, якщо це не суперечить волі автора. 

3. У якому випадку твір може бути використаний будь-якою особою вільно, безоплатно та без згоди автора та 
інших осіб? 
1) для відтворення у судовому провадженні; 
2) у разі смерті автора; 
3) у будь-якому, якщо він не завдає шкоди здоров’ю та моральності населення та не порушує права людини; 
4) для відтворення у судовому та адміністративному провадженні в обсязі, виправданому цієї метою. 

4. З якого моменту відраховується строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на твір? 
1) з дня опублікування твору; 
2) з 1 січня року, наступного за роком смерті автора чи останнього із співавторів, який пережив інших спів-

авторів, крім випадків передбачених законом; 
3) з дня смерті автора; 
4) з 1 січня року смерті автора чи останнього із співавторів, який пережив інших співавторів. 

5. Скільки складає строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на твір? 
1) 50 років; 
2) 75 років з моменту створення твору; 
3) протягом життя автора твору; 
4) протягом життя автора і 70 років після його смерті, крім випадків, передбачених законом. 

6. У якому випадку твір не може бути опублікований? 
1) якщо він порушує будь-які права людини; 
2) якщо він порушує права людини на таємницю її особистого та сімейного життя, завдає шкоди громадсь-

кому порядку, здоров’ю та моральності населення; 
3) якщо він порушує права людини на таємницю її особистого життя або завдає шкоди громадському поряд-

ку; 
4) у разі смерті автора. 

7. З якого моменту виникає авторське право? 
1) з моменту опублікування твору; 
2) з моменту публічного виконання твору; 
3) з моменту створення твору; 
4) з моменту повідомлення невизначеному колу осіб. 

8. Виключне майнове право на службовий твір належить: 
1) роботодавцю; 
2) його автору; 
3) роботодавцю, якщо інше не передбачено трудовим договором (контрактом) та (або) цивільно-правовим 

договором між автором і роботодавцем; 
4) автору та роботодавцю як співавторам, якщо інше не передбачено трудовим договором (контрактом) між 

ними. 
9. Який строк дії авторського права на твори посмертно реабілітованих авторів? 

1) 75 років після їх реабілітації; 
2) 25 років після їх реабілітації; 
3) 30 років з дня смерті автора; 
4) 70 років після їх реабілітації. 

10. Авторське право на твір, вперше опублікований протягом 30 років після смерті автора, діє: 
1) протягом 25 років від дати його правомірного опублікування; 
2) протягом 70 років від дати його правомірного опублікування; 
3) протягом 30 років від дати його правомірного опублікування; 
4) потягом 50 років від дати його правомірного опублікування. 



Міністерство освіти і науки України 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» 

Кафедра правознавства 

Комплексна контрольна робота (завдання) з навчальної дисципліни «Право інтелектуальної власності » 

для студентів напряму підготовки 6.030401, 6.030401і «Правознавство» / спеціальності 081 «Право» 

 

Викладач:    ___________доц. Кульчій О. О. Зав. кафедри правознавства: ___________ проф. Лаврик Г.В. 

Затверджено на засіданні кафедри правознавства. Протокол № 10 від 31 травня 2016 р. 

Варіант №18. 

Теоретичне питання 

1. Поняття та правова охорона компонування інтегральної мікросхеми. 

 

Тестові завдання 
1. Пріоритет заявки це: 

1) Вказана у заявці дата її складання; 
2) Першість у поданні заявки; 
3) Першість у розробці винаходу; 
4) Першість у оприлюдненні інформації про винахід. 

2. Об'єктом винаходу визнається: 
1) Комп'ютерні програми; 
2) Методи виконання розумових операцій; 
3) Конструктивне виконання пристрою; 
4) Продукт. 

3. Не може бути об'єктом винаходу: 
1) Спосіб; 
2) Застосування раніше відомого винаходу за новим призначенням; 
3) Продукт; 
4) Наукове відкриття. 

4. Строк дії патенту України на винахід становить: 
1) 6 років від дати подання заявки; 
2) 20 років від дати подання заявки; 
3) 30 років від дати подання заявки; 
4) 10 років від дати подання заявки. 

5. Строк дії патенту України на корисну модель становить: 
1) 6 років від дати подання заявки; 
2) 20 років від дати подання заявки; 
3) 30 років від дати подання заявки; 
4) 10 років від дати подання заявки. 

6. Обсяг правової охорони винаходу визначається: 
1) Заявкою на видачу патенту; 
2) Описом винаходу; 
3) Формулою винаходу; 
4) Патентом. 

7. Умовами патентоздатності винаходу визнаються: 
1) Новизна, однорідність, стабільність, відмінність; 
2) Новизна і промислова придатність; 
3) Новизна, висота винаходу, промислова придатність; 
4) Новизна, винахідницький рівень, промислова придатність. 

8. Переважне право на отримання патенту має: 
1) Винахідник; 
2) Роботодавець; 
3) Патентовласник; 
4) Заявник. 

9. Не визнаються винахідниками: 
1) Фізичні особи, що спільно створили винахід чи корисну модель; 
2) Фізичні особи, які не внесли творчого внеску у створення винаходу; 
3) Особа, яка самостійно розробила об'єкт винаходу; 
4) Фізична особа, що вказана в заявці як автор. 

10. Право авторства на винахід належать: 
1) Роботодавцю; 
2) Винахіднику; 
3) Державі у особі Відомства; 
4) Уповноваженій юридичній особі. 
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Варіант №19. 

Теоретичне питання 

1. Поняття та правова охорона раціоналізаторської пропозиції. 

 

Тестові завдання 
1. Строк чинності особистих немайнових прав автора: 

1) не обмежено в часі; 
2) 70 років; 
3) 75 років; 
4) 50 років. 

2. До об’єктів права інтелектуальної власності не належать: 
1) літературні та художні твори; 
2) наукові відкриття; 
3) сорти рослин, породи тварин; 
4) ідеї. 

3. Хто є суб’єктом авторського права? 
1) автори творів; 
2) автори творів, їх спадкоємці та особи, яким автори чи їх спадкоємці передали свої авторські майнові пра-

ва; 
3) автори творів та їх спадкоємці; 
4) автори творів та особи, яким автори передали свої авторські майнові права. 

4. Чи належать до похідних творів аудіовізуальні твори, одержані шляхом озвучення іншою мовою вже 
існуючих творів? 
1) так; 
2) лише у випадках, встановлених законодавством; 
3) так, якщо є згода автора твору; 
4) ні. 

5. Не є об’єктом авторського права: 
1) твори народної творчості (фольклор); 
2) похідні твори; 
3) комп’ютерні програми; 
4) виступи, лекції. 

6. Спеціальним знаком охорони авторського права є: 
1) ®; 
2) ¢, ім’я (найменування) особи, яка має авторське право, та рік першого опублікування твору; 
3) ©, ім’я (найменування) особи, яка має авторське право, та рік першого опублікування твору; 
4) ©. 

7. Авторське особисте немайнове право на службовий твір належить: 
1) роботодавцю; 
2) його автору; 
3) роботодавцю, якщо інше не встановлено трудовим договором; 
4) автору та роботодавцю відповідно до укладеного між ними договору. 

8. Що з перерахованого є особистим немайновим правом автора? 
1) право на використання твору; 
2) право на заборону публічної демонстрації твору; 
3) право на дозвіл імпорту примірників твору; 
4) право вимагати збереження цілісності твору та протидіяти будь-якому перекрученню, спотворенню чи 

іншій зміні твору або будь-якому іншому посяганню на твір, що може зашкодити честі та репутації авто-
ра. 

9. Що є майновим правом автора? 
1) право вимагати визнання свого авторства шляхом зазначення належним чином імені автора на творі; 
2) право на недоторканість твору; 
3) виключне право на дозвіл або заборону використання твору; 
4) право обирати псевдонім у зв’язку з використанням твору. 

10. У випадку припинення права, користування яким надано за договором комерційної концесії, користу-
вач, якщо інше не встановлено договором, має право вимагати: 
1) внесення змін у договір; 
2) розірвання договору; 
3) відшкодування збитків; 
4) відповідного зменшення належної правоволодільцеві плати. 
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Варіант №20. 

Теоретичне питання 

1. Нормативно-правове регулювання процедури патентування в іноземних державах. Договір про патентну 

кооперацію. Регіональна та традиційна процедури патентування. 

 

Тестові завдання 
1. Роботодавець набуває прав на винахід за умови: 

1) Він інвестував роботи над винаходом; 
2) Уклав із винахідником договір про використання винаходу; 
3) На протязі чотирьох місяців від дати одержання від винахідника повідомлення подав заявку до Відомства; 
4) Видав наказ про окупацію винаходу. 

2. Роботодавцю належать: 
1) Особисті немайнові права; 
2) Права авторства; 
3) Тільки майнові права; 
4) Майнові і особисті немайнові права. 

3. Заявка на винахід повинна: 
1) Стосуватися одного або групи винаходів; 
2) Подаватися після отримання патенту; 
3) Подаватися тільки через представника у справах інтелектуальної власності; 
4) Складатися на одній із міжнародних мов. 

4. Датою подання заявки вважається: 
1) Дата складання заявки; 
2) Дата відправлення заявки поштою до Відомства; 
3) Дата формулювання опису винаходу; 
4) Дата одержання заявки Установою. 

5. Право заявника вносити до заявки виправлення, уточнення можливе: 
1) До моменту попередньої експертизи; 
2) До винесення рішення про видачу патенту; 
3) До видачі патенту; 
4) До публікації рішення про видачу патенту. 

6. Тимчасова правова охорона винаходу надається: 
1) 3 дати пріоритету; 
2) 3 дати проходження формальної експертизи; 
3) 3 опублікування відомостей про заявку на патент; 
4) 3 дати винесення рішення про видачу патенту. 

7. Видача патенту здійснюється: 
1) Після проходження експертизи по суті; 
2) У місячний термін після його державної реєстрації; 
3) У двомісячний термін після його державної реєстрації; 
4) У місячний термін після винесення рішення про видачу патенту. 

8. Права і обов'язки, що випливають з патенту, діють: 
1) 3 дати пріоритету; 
2) 3 дати проходження формальної експертизи; 
3) 3 опублікування відомостей про заявку на патент; 
4) 3 дати винесення рішення про видачу патенту. 

9. Права, що випливають з патенту на секретний винахід діють: 
1) 3 дати проходження формальної експертизи; 
2) 3 дати внесення інформації про нього до відповідного Реєстру; 
3) 3 опублікування відомостей про заявку на патент; 
4) 3 дати винесення рішення про видачу патенту. 

10. До обов'язків, що випливають з патенту відносяться: 
1) Надати право на використання об'єкта всім зацікавленим особам; 
2) Сплачувати збори на підтримання патенту у силі; 
3) Укладати ліцензійні договори; 
4) Запатентувати об'єкт у зарубіжних країнах. 
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Варіант №21. 

Теоретичне питання 

1. Способи комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності в Україні. 

 

Тестові завдання 
1. З якого моменту твір стає суспільним надбанням? 

1) з моменту смерті автора; 
2) з моменту створення твору; 
3) з моменту закінчення строку дії авторського права; 
4) з моменту смерті правонаступників автора твору. 

2. Передача майнових прав автора оформлюється: 
1) авторським договором; 
2) агентським договором; 
3) договором комерційної концесії; 
4) ліцензійним договором. 

3. Первинними суб’єктами суміжних прав є: 
1) виконавець, виробник фонограми, організація мовлення та їх правонаступники; 
2) виконавці творів та їх спадкоємці; 
3) особи, спільною творчою працею яких створено твір; 
4) виконавець, виробник фонограми, виробник відеограми, організація мовлення. 

4. Майнові права виконавців охороняються: 
1) протягом 70 років від дати першого виконання; 
2) протягом 50 років від дати першого запису виконання; 
3) безстроково; 
4) протягом 50 років від дати останнього запису виконання. 

5. Закінчення строків захисту суміжних прав настає: 
1) 1 лютого року, наступного за роком, у якому закінчилися передбачені законом строки захисту; 
2) з наступного дня після закінчення передбачених законом строків захисту; 
3) 1 січня року, наступного за роком, у якому закінчилися передбачені законом строки захисту; 
4) через десять днів після закінчення передбачених законом строків захисту. 

6. Строк дії патенту на промисловий зразок становить: 
1) 15 років від дати видачі патенту; 
2) 5 років від дня подання заявки; 
3) 10 років від дати видачі патенту і може бути подовжений, але не більше, ніж на 5 років; 
4) 10 років від дати подання заявки і може бути подовжений, але не більше, ніж на 5 років. 

7. У який строк здійснюється видача патенту на промисловий зразок? 
1) у місячний строк після державної реєстрації патенту; 
2) протягом 10 днів з дня подачі заявки; 
3) протягом місяця з дня подачі заявки; 
4) протягом двох місяців після державної реєстрації патенту. 

8. У якому випадку патент на промисловий зразок визнається недійсним? 
1) у разі відмови від патенту власника; 
2) у разі несплати у встановлений строк річного збору за підтримання його чинності; 
3) видачі патенту внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб; 
4) всі відповіді вірні. 

9. Право власності на товарний знак посвідчується: 
1) патентом; 
2) ліцензією; 
3) актом на право власності; 
4) свідоцтвом. 

10. Дозвіл на використання товарного знаку іншими особами передається шляхом: 
1) укладення договору про спільну діяльність; 
2) укладення ліцензійного договору; 
3) укладення договору факторингу; 
4) видачі свідоцтва. 
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Варіант №22. 

Теоретичне питання 

1. Передача прав на використання об’єктів інтелектуальної власності. Договори в сфері авторського права. 

Ліцензійні договори. 

 

Тестові завдання 
1. Державну реєстрацію прав на винахід здійснює: 

1) Інтелзахист; 
2) Український інститут промислової власності; 
3) Міністерство освіти і науки України; 
4) Державний департамент інтелектуальної власності. 

2. Суб’єктом права на торгівельну марку є: 
1) Автор; 
2) Спадкоємець; 
3) Юридична особа; 
4) Свій варіант. 

3. Основним критерієм охороноздатності географічного зазначення є: 
1) Винахідницький рівень; 
2) Промислова придатність; 
3) Правдивість; 
4) Конкретність. 

4. На охорону права на комерційне найменування видається: 
1) Патент; 
2) Свідоцтво; 
3) Договір; 
4) Інший документ. 

5. Об’єктом правової охорони промислового зразка визнається: 
1) Корисна модель; 
2) Продукт; 
3) форма, малюнок, розфарбування, що визначають зовнішній вигляд промислового виробу; 
4) технологічне рішення в галузі художнього конструювання. 

6. Ліцензія на об’єкти промислової власності видається: 
1) Державним департаментом інтелектуальної власності; 
2) Укрпатентом; 
3) Власником майнових прав на об’єкт; 
4) Міністерством освіти і науки України. 

7. Об’єктами промислової власності є: 
1) Основні фонди підприємства, організації, установи; 
2) Результат творчої діяльності, який може бути використаний або використовується в промисловості; 
3) Результат фізичної праці, який може бути використаний або використовується в промисловості. 

8. Закінчення терміну охорони прав на промислову власність означає, що: 
1) За використання об’єкта державі необхідно сплачувати відсотки; 
2) Будь-хто може використати твір безкоштовно; 
3) Необхідно отримати дозвіл на його використання в Державному департаменті інтелектуальної власності. 

9. Оцінка прав на об’єкти промислової власності здійснюється: 
1) Укрпатентом; 
2) Самостійно власником таких прав; 
3) Державним департаментом інтелектуальної власності; 
4) Спеціальним експертом. 

10. Формальна експертиза це: 
1) Перевірка наявності заявленого об’єкта; 
2) Перевірка робочого стану заявленого об’єкта; 
3) Перевірка наявності документа про сплату збору за процедуру оформлення прав на об’єкт; 
4) Перевірка на локальну новизну. 
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Варіант №23. 

Теоретичне питання 

1. Договір комерційної концесії. 

 

Тестові завдання 
1. У якому випадку твір не може бути опублікований? 

1) якщо він порушує будь-які права людини; 
2) якщо він порушує права людини на таємницю її особистого та сімейного життя, завдає шкоди громадсь-

кому порядку, здоров’ю та моральності населення; 
3) якщо він порушує права людини на таємницю її особистого життя або завдає шкоди громадському поряд-

ку; 
4) у разі смерті автора. 

2. З якого моменту виникає авторське право? 
1) з моменту опублікування твору; 
2) з моменту публічного виконання твору; 
3) з моменту створення твору; 
4) з моменту повідомлення невизначеному колу осіб. 

3. Виключне майнове право на службовий твір належить: 
1) роботодавцю; 
2) його автору; 
3) роботодавцю, якщо інше не передбачено трудовим договором (контрактом) та (або) цивільно-правовим 

договором між автором і роботодавцем; 
4) автору та роботодавцю як співавторам, якщо інше не передбачено трудовим договором (контрактом) між 

ними. 
4. Який строк дії авторського права на твори посмертно реабілітованих авторів? 

1) 75 років після їх реабілітації; 
2) 25 років після їх реабілітації; 
3) 30 років з дня смерті автора; 
4) 70 років після їх реабілітації. 

5. Авторське право на твір, вперше опублікований протягом 30 років після смерті автора, діє: 
1) протягом 25 років від дати його правомірного опублікування; 
2) протягом 70 років від дати його правомірного опублікування; 
3) протягом 30 років від дати його правомірного опублікування; 
4) потягом 50 років від дати його правомірного опублікування. 

6. Чи переходять у спадщину авторські права? 
1) лише майнові права авторів та інших осіб, які мають виключне авторське право; 
2) лише особисті немайнові права авторів; 
3) так; 
4) ні. 

7. З якого моменту твір стає суспільним надбанням? 
1) з моменту смерті автора; 
2) з моменту створення твору; 
3) з моменту закінчення строку дії авторського права; 
4) з моменту смерті правонаступників автора твору. 

8. Передача майнових прав автора оформлюється: 
1) авторським договором; 
2) агентським договором; 
3) договором комерційної концесії; 
4) ліцензійним договором. 

9. Первинними суб’єктами суміжних прав є: 
1) виконавець, виробник фонограми, організація мовлення та їх правонаступники; 
2) виконавці творів та їх спадкоємці; 
3) особи, спільною творчою працею яких створено твір; 
4) виконавець, виробник фонограми, виробник відеограми, організація мовлення. 

10. Майнові права виконавців охороняються: 
1) протягом 70 років від дати першого виконання; 
2) протягом 50 років від дати першого запису виконання; 
3) безстроково; 
4) протягом 50 років від дати останнього запису виконання. 
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Варіант №24. 

Теоретичне питання 

1. Колективне управління авторськими і суміжними правами. Порядок створення і обліку організацій колек-

тивного управління. 

 

Тестові завдання 
1. Строк чинності особистих немайнових прав автора: 

1) не обмежено в часі; 
2) 70 років; 
3) 75 років; 
4) 50 років. 

2. До об’єктів права інтелектуальної власності не належать: 
1) літературні та художні твори; 
2) наукові відкриття; 
3) сорти рослин, породи тварин; 
4) ідеї. 

3. Хто є суб’єктом авторського права? 
1) автори творів; 
2) автори творів, їх спадкоємці та особи, яким автори чи їх спадкоємці передали свої авторські майнові пра-

ва; 
3) автори творів та їх спадкоємці; 
4) автори творів та особи, яким автори передали свої авторські майнові права. 

4. Чи належать до похідних творів аудіовізуальні твори, одержані шляхом озвучення іншою мовою вже 
існуючих творів? 
1) так; 
2) лише у випадках, встановлених законодавством; 
3) так, якщо є згода автора твору; 
4) ні. 

5. Не є об’єктом авторського права: 
1) твори народної творчості (фольклор); 
2) похідні твори; 
3) комп’ютерні програми; 
4) виступи, лекції. 

6. Спеціальним знаком охорони авторського права є: 
1) ®; 
2) ¢, ім’я (найменування) особи, яка має авторське право, та рік першого опублікування твору; 
3) ©, ім’я (найменування) особи, яка має авторське право, та рік першого опублікування твору; 
4) ©. 

7. Авторське особисте немайнове право на службовий твір належить: 
1) роботодавцю; 
2) його автору; 
3) роботодавцю, якщо інше не встановлено трудовим договором; 
4) автору та роботодавцю відповідно до укладеного між ними договору. 

8. Що з перерахованого є особистим немайновим правом автора? 
1) право на використання твору; 
2) право на заборону публічної демонстрації твору; 
3) право на дозвіл імпорту примірників твору; 
4) право вимагати збереження цілісності твору та протидіяти будь-якому перекрученню, спотворенню чи 

іншій зміні твору або будь-якому іншому посяганню на твір, що може зашкодити честі та репутації авто-
ра. 

9. Що є майновим правом автора? 
1) право вимагати визнання свого авторства шляхом зазначення належним чином імені автора на творі; 
2) право на недоторканість твору; 
3) виключне право на дозвіл або заборону використання твору; 
4) право обирати псевдонім у зв’язку з використанням твору. 

10. Твір вважається опублікованим, якщо: 
1) він будь-яким способом повідомлений невизначеному колу осіб, у тому числі виданий, публічно викона-

ний, публічно показаний, переданий по радіо чи телебаченню, відображений у загальнодоступних елект-
ронних системах інформації; 

2) він публічно виконаний чи публічно показаний; 
3) він виданий; 
4) він переданий по радіо чи телебаченню. 
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Варіант №25. 

Теоретичне питання 

1. Діяльність державних органів влади у сфері охорони об’єктів інтелектуальної власності. Державна служба 

інтелектуальної власності та її структурні підрозділи. 

 

Тестові завдання 
1. З якого моменту твір стає суспільним надбанням? 

1) з моменту смерті автора; 
2) з моменту створення твору; 
3) з моменту закінчення строку дії авторського права; 
4) з моменту смерті правонаступників автора твору. 

2. Передача майнових прав автора оформлюється: 
1) авторським договором; 
2) агентським договором; 
3) договором комерційної концесії; 
4) ліцензійним договором. 

3. Первинними суб’єктами суміжних прав є: 
1) виконавець, виробник фонограми, організація мовлення та їх правонаступники; 
2) виконавці творів та їх спадкоємці; 
3) особи, спільною творчою працею яких створено твір; 
4) виконавець, виробник фонограми, виробник відеограми, організація мовлення. 

4. Майнові права виконавців охороняються: 
1) протягом 70 років від дати першого виконання; 
2) протягом 50 років від дати першого запису виконання; 
3) безстроково; 
4) протягом 50 років від дати останнього запису виконання. 

5. Закінчення строків захисту суміжних прав настає: 
1) 1 лютого року, наступного за роком, у якому закінчилися передбачені законом строки захисту; 
2) з наступного дня після закінчення передбачених законом строків захисту; 
3) 1 січня року, наступного за роком, у якому закінчилися передбачені законом строки захисту; 
4) через десять днів після закінчення передбачених законом строків захисту. 

6. Строк дії патенту на промисловий зразок становить: 
1) 15 років від дати видачі патенту; 
2) 5 років від дня подання заявки; 
3) 10 років від дати видачі патенту і може бути подовжений, але не більше, ніж на 5 років; 
4) 10 років від дати подання заявки і може бути подовжений, але не більше, ніж на 5 років. 

7. У який строк здійснюється видача патенту на промисловий зразок? 
1) у місячний строк після державної реєстрації патенту; 
2) протягом 10 днів з дня подачі заявки; 
3) протягом місяця з дня подачі заявки; 
4) протягом двох місяців після державної реєстрації патенту. 

8. У якому випадку патент на промисловий зразок визнається недійсним? 
1) у разі відмови від патенту власника; 
2) у разі несплати у встановлений строк річного збору за підтримання його чинності; 
3) видачі патенту внаслідок подання заявки з порушенням прав інших осіб; 
4) всі відповіді вірні. 

9. Право власності на товарний знак посвідчується: 
1) патентом; 
2) ліцензією; 
3) актом на право власності; 
4) свідоцтвом. 

10. Дозвіл на використання товарного знаку іншими особами передається шляхом: 
1) укладення договору про спільну діяльність; 
2) укладення ліцензійного договору; 
3) укладення договору факторингу; 
4) видачі свідоцтва. 
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Варіант №26. 

Теоретичне питання 

1. Досудовий спосіб захисту об’єктів інтелектуальної власності. Спеціальний (адміністративний) захист 

об’єктів інтелектуальної власності. 

 

Тестові завдання 
1. Право промислової власності є: 

1) Інститутом авторського права; 
2) Самостійним інститутом права інтелектуальної власності; 
3) Підгалуззю економічного права; 
4) Матеріальними активами держави. 

2. До об'єктів права промислової власності відносяться: 
1) Нова техніка; 
2) Твори ужиткового мистецтва; 
3) Промислові підприємства; 
4) Корисні моделі. 

3. Винаходом визнається: 
1) Нове промислове придатне конструктивне виконання пристрою; 
2) Комп'ютерна програма; 
3) Технологічне вирішення, що відповідає умовам патентоспроможності; 
4) Відкриття наукових теорій та математичних методів. 

4. Службовим винаходом визнається: 
1) Винахід, що створений працівником; 
2) Винахід, що містить державну таємницю; 
3) Винахід, що створений на підставі замовлення; 
4) Конвенційний винахід. 

5. Роботодавцем визнається: 
1) Особа, що на підставі договору замовила розробку винаходу; 
2) Особа, що працює за трудовим договором; 
3) Особа, яка прийняла працівника за трудовим договором; 
4) Особа, яка видає трудові книжки. 

6. Патентом визнається: 
1) Документ, що дає право на здійснення торговельної діяльності; 
2) Охоронний документ, що засвідчує пріоритет, авторство і право власності на винахід; 
3) Документ, що видається на раціоналізаторську пропозицію; 
4) Дозвіл на заняття підприємницькою діяльністю. 

7. Кваліфікаційною експертизою визнається: 
1) Встановлення відповідності об'єкта умовам патентоздатності; 
2) Формальна експертиза; 
3) Експертиза на локальну новизну; 
4) Виявлення дійсного автора винаходу. 

8. Ліцензією визнається: 
1) Дозвіл на здійснення ліцензованої підприємницької діяльності; 
2) Документ, що видається за результатами кваліфікаційної експертизи; 
3) Дозвіл власника патенту на використання винаходу іншими особами за певних умов; 
4) Рішення суду про використання винаходу іншими особами. 

9. Автором винаходу визнається: 
1) Власник патенту; 
2) Особа, яка подала заявку; 
3) Юридична особа; 
4) Особа, яка створила патентоспроможний винахід. 

10. Заявкою визнається: 
1) Документ, що посвідчує право власності на корисну модель; 
2) Висновок формальної експертизи; 
3) Сукупність документів, необхідних для видачі Відомством патенту; 
4) Документ про проведений патентний пошук і необхідну кількість відмінних ознак винаходу. 
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Варіант №27. 

Теоретичне питання 

1. Особливості адміністративно-правового захисту права інтелектуальної власності. Адміністративно-правова 

відповідальність за порушення в сфері інтелектуальної власності. 

 

Тестові завдання 
1. Право промислової власності є: 

1) Інститутом авторського права; 
2) Самостійним інститутом права інтелектуальної власності; 
3) Підгалуззю економічного права; 
4) Матеріальними активами держави. 

2. До об'єктів права промислової власності відносяться: 
1) Нова техніка; 
2) Твори ужиткового мистецтва; 
3) Промислові підприємства; 
4) Корисні моделі. 

3. Винаходом визнається: 
1) Нове промислове придатне конструктивне виконання пристрою; 
2) Комп'ютерна програма; 
3) Технологічне вирішення, що відповідає умовам патентоспроможності; 
4) Відкриття наукових теорій та математичних методів. 

4. Службовим винаходом визнається: 
1) Винахід, що створений працівником; 
2) Винахід, що містить державну таємницю; 
3) Винахід, що створений на підставі замовлення; 
4) Конвенційний винахід. 

5. Роботодавцем визнається: 
1) Особа, що на підставі договору замовила розробку винаходу; 
2) Особа, що працює за трудовим договором; 
3) Особа, яка прийняла працівника за трудовим договором; 
4) Особа, яка видає трудові книжки. 

6. Патентом визнається: 
1) Документ, що дає право на здійснення торговельної діяльності; 
2) Охоронний документ, що засвідчує пріоритет, авторство і право власності на винахід; 
3) Документ, що видається на раціоналізаторську пропозицію; 
4) Дозвіл на заняття підприємницькою діяльністю. 

7. Кваліфікаційною експертизою визнається: 
1) Встановлення відповідності об'єкта умовам патентоздатності; 
2) Формальна експертиза; 
3) Експертиза на локальну новизну; 
4) Виявлення дійсного автора винаходу. 

8. Ліцензією визнається: 
1) Дозвіл на здійснення ліцензованої підприємницької діяльності; 
2) Документ, що видається за результатами кваліфікаційної експертизи; 
3) Дозвіл власника патенту на використання винаходу іншими особами за певних умов; 
4) Рішення суду про використання винаходу іншими особами. 

9. Автором винаходу визнається: 
1) Власник патенту; 
2) Особа, яка подала заявку; 
3) Юридична особа; 
4) Особа, яка створила патентоспроможний винахід. 

10. Заявкою визнається: 
1) Документ, що посвідчує право власності на корисну модель; 
2) Висновок формальної експертизи; 
3) Сукупність документів, необхідних для видачі Відомством патенту; 
4) Документ про проведений патентний пошук і необхідну кількість відмінних ознак винаходу. 
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Варіант №28. 

Теоретичне питання 

1. Особливості цивільно-правового захисту права інтелектуальної власності. Цивільно-правова відповідаль-

ність за порушення в сфері інтелектуальної власності. 

 

Тестові завдання 
1. Твір вважається опублікованим, якщо: 

1) він будь-яким способом повідомлений невизначеному колу осіб, у тому числі виданий, публічно виконаний, 
публічно показаний, переданий по радіо чи телебаченню, відображений у загальнодоступних електронних 
системах інформації; 

2) він публічно виконаний чи публічно показаний; 
3) він виданий; 
4) він переданий по радіо чи телебаченню. 

2. Чи мають право в разі смерті автора його правонаступники на опублікування твору? 
1) так; 
2) ні; 
3) ні, крім випадків прямо встановлених законом; 
4) так, якщо це не суперечить волі автора. 

3. У якому випадку твір може бути використаний будь-якою особою вільно, безоплатно та без згоди автора 
та інших осіб? 
1) для відтворення у судовому провадженні; 
2) у разі смерті автора; 
3) у будь-якому, якщо він не завдає шкоди здоров’ю та моральності населення та не порушує права людини; 
4) для відтворення у судовому та адміністративному провадженні в обсязі, виправданому цієї метою. 

4. З якого моменту відраховується строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на твір? 
1) з дня опублікування твору; 
2) з 1 січня року, наступного за роком смерті автора чи останнього із співавторів, який пережив інших співав-

торів, крім випадків передбачених законом; 
3) з дня смерті автора; 
4) з 1 січня року смерті автора чи останнього із співавторів, який пережив інших співавторів. 

5. Скільки складає строк чинності майнових прав інтелектуальної власності на твір? 
1) 50 років; 
2) 75 років з моменту створення твору; 
3) протягом життя автора твору; 
4) протягом життя автора і 70 років після його смерті, крім випадків, передбачених законом. 

6. У якому випадку твір не може бути опублікований? 
1) якщо він порушує будь-які права людини; 
2) якщо він порушує права людини на таємницю її особистого та сімейного життя, завдає шкоди громадському 

порядку, здоров’ю та моральності населення; 
3) якщо він порушує права людини на таємницю її особистого життя або завдає шкоди громадському порядку; 
4) у разі смерті автора. 

7. З якого моменту виникає авторське право? 
1) з моменту опублікування твору; 
2) з моменту публічного виконання твору; 
3) з моменту створення твору; 
4) з моменту повідомлення невизначеному колу осіб. 

8. Виключне майнове право на службовий твір належить: 
1) роботодавцю; 
2) його автору; 
3) роботодавцю, якщо інше не передбачено трудовим договором (контрактом) та (або) цивільно-правовим до-

говором між автором і роботодавцем; 
4) автору та роботодавцю як співавторам, якщо інше не передбачено трудовим договором (контрактом) між 

ними. 
9. Який строк дії авторського права на твори посмертно реабілітованих авторів? 

1) 75 років після їх реабілітації; 
2) 25 років після їх реабілітації; 
3) 30 років з дня смерті автора; 
4) 70 років після їх реабілітації. 

10. Авторське право на твір, вперше опублікований протягом 30 років після смерті автора, діє: 
1) протягом 25 років від дати його правомірного опублікування; 
2) протягом 70 років від дати його правомірного опублікування; 
3) протягом 30 років від дати його правомірного опублікування; 
4) потягом 50 років від дати його правомірного опублікування. 
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Варіант №29. 

Теоретичне питання 

1. Особливості кримінально-правового захисту права інтелектуальної власності. Кримінально-правова відпо-

відальність за порушення в сфері інтелектуальної власності. 

 

Тестові завдання 
1. Пріоритет заявки це: 

1) Вказана у заявці дата її складання; 
2) Першість у поданні заявки; 
3) Першість у розробці винаходу; 
4) Першість у оприлюдненні інформації про винахід. 

2. Об'єктом винаходу визнається: 
1) Комп'ютерні програми; 
2) Методи виконання розумових операцій; 
3) Конструктивне виконання пристрою; 
4) Продукт. 

3. Не може бути об'єктом винаходу: 
1) Спосіб; 
2) Застосування раніше відомого винаходу за новим призначенням; 
3) Продукт; 
4) Наукове відкриття. 

4. Строк дії патенту України на винахід становить: 
1) 6 років від дати подання заявки; 
2) 20 років від дати подання заявки; 
3) 30 років від дати подання заявки; 
4) 10 років від дати подання заявки. 

5. Строк дії патенту України на корисну модель становить: 
1) 6 років від дати подання заявки; 
2) 20 років від дати подання заявки; 
3) 30 років від дати подання заявки; 
4) 10 років від дати подання заявки. 

6. Обсяг правової охорони винаходу визначається: 
1) Заявкою на видачу патенту; 
2) Описом винаходу; 
3) Формулою винаходу; 
4) Патентом. 

7. Умовами патентоздатності винаходу визнаються: 
1) Новизна, однорідність, стабільність, відмінність; 
2) Новизна і промислова придатність; 
3) Новизна, висота винаходу, промислова придатність; 
4) Новизна, винахідницький рівень, промислова придатність. 

8. Переважне право на отримання патенту має: 
1) Винахідник; 
2) Роботодавець; 
3) Патентовласник; 
4) Заявник. 

9. Не визнаються винахідниками: 
1) Фізичні особи, що спільно створили винахід чи корисну модель; 
2) Фізичні особи, які не внесли творчого внеску у створення винаходу; 
3) Особа, яка самостійно розробила об'єкт винаходу; 
4) Фізична особа, що вказана в заявці як автор. 

10. Право авторства на винахід належать: 
1) Роботодавцю; 
2) Винахіднику; 
3) Державі у особі Відомства; 
4) Уповноваженій юридичній особі. 
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Варіант №30. 

Теоретичне питання 

1. Поняття та ознаки, правова охорона винаходу та корисної моделі як об’єктів права промислової власності. 

 

Тестові завдання 
1. Роботодавець набуває прав на винахід за умови: 

1) Він інвестував роботи над винаходом; 
2) Уклав із винахідником договір про використання винаходу; 
3) На протязі чотирьох місяців від дати одержання від винахідника повідомлення подав заявку до Відомства; 
4) Видав наказ про окупацію винаходу. 

2. Роботодавцю належать: 
1) Особисті немайнові права; 
2) Права авторства; 
3) Тільки майнові права; 
4) Майнові і особисті немайнові права. 

3. Заявка на винахід повинна: 
1) Стосуватися одного або групи винаходів; 
2) Подаватися після отримання патенту; 
3) Подаватися тільки через представника у справах інтелектуальної власності; 
4) Складатися на одній із міжнародних мов. 

4. Датою подання заявки вважається: 
1) Дата складання заявки; 
2) Дата відправлення заявки поштою до Відомства; 
3) Дата формулювання опису винаходу; 
4) Дата одержання заявки Установою. 

5. Право заявника вносити до заявки виправлення, уточнення можливе: 
1) До моменту попередньої експертизи; 
2) До винесення рішення про видачу патенту; 
3) До видачі патенту; 
4) До публікації рішення про видачу патенту. 

6. Тимчасова правова охорона винаходу надається: 
1) 3 дати пріоритету; 
2) 3 дати проходження формальної експертизи; 
3) 3 опублікування відомостей про заявку на патент; 
4) 3 дати винесення рішення про видачу патенту. 

7. Видача патенту здійснюється: 
1) Після проходження експертизи по суті; 
2) У місячний термін після його державної реєстрації; 
3) У двомісячний термін після його державної реєстрації; 
4) У місячний термін після винесення рішення про видачу патенту. 

8. Права і обов'язки, що випливають з патенту, діють: 
1) 3 дати пріоритету; 
2) 3 дати проходження формальної експертизи; 
3) 3 опублікування відомостей про заявку на патент; 
4) 3 дати винесення рішення про видачу патенту. 

9. Права, що випливають з патенту на секретний винахід діють: 
1) 3 дати проходження формальної експертизи; 
2) 3 дати внесення інформації про нього до відповідного Реєстру; 
3) 3 опублікування відомостей про заявку на патент; 
4) 3 дати винесення рішення про видачу патенту. 

10. До обов'язків, що випливають з патенту відносяться: 
1) Надати право на використання об'єкта всім зацікавленим особам; 
2) Сплачувати збори на підтримання патенту у силі; 
3) Укладати ліцензійні договори; 
4) Запатентувати об'єкт у зарубіжних країнах. 


