ОХОРОНА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ПРАВОВЕ
РЕГУЛЮВАННЯ БУДІВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
1.
Ознаками твору є:
2.
До співавторів аудіовізуального твору належить:
3.
Без згоди автора, але з обов’язковим зазначенням його імені і джерела
запозичення допускається:
4.
Співавтори – це:
5.
Авторське право виникає з моменту:
6.
Похідний твір – це:
7.
Авторським правом охороняються:
8.
Державна реєстрація авторських прав в Україні здійснюється:
9.
Використанням твору визнається:
10. Строк чинності майнових прав на твір, оприлюднений анонімно або під
псевдонімом, становить:
11. Не охороняються авторським правом:
12.
Знаком охорони авторського права є:
13. До особистих немайнових прав автора належать:
14. Особисті немайнові права автора:
15.
Об’єктами суміжних прав є
16.
До первинних суб’єктів суміжних прав відносяться:
17. Строк чинності майнових суміжних прав на виконання становить:
18. Захист виключних майнових прав інтелектуальної власності здійснюється
способами, які передбачені:
19.
Не допускається звернення стягнення на:
20. Після смерті виконавця захист виконання від перекручування
здійснюється:
21. Авторське право регулює відносини:
22. Об’єктами авторського права є:
23. До особистих неманових прав автора належить:
24. Авторами аудіовізуального твору є:
25. Співавтор наділений авторським правом на:
26. Репрографічне вітворення кількох примірників допускається:
27.
Оприлюдненням твору вважається:
28. Строк дії авторського права:
29. Після закінчення строку дії авторського права:
30. Лист, адресований редакції, може бути використаний:
31. До об’єктів авторського права на твори архітектури належать:
32. Відносини між автором та замовником регулюються:
33. До особистих прав автора архітектурного твору належать:
34. Відтворенням визнається:
35. Спадкоємці на твір образотворчого мистецтва щодо проданих картин
автором мають право на одержання:
36. Суб’єктами авторського права є:
37. Автор твору це:
38. В об'єктивному розумінні авторське право – це:
39. В суб'єктивному розумінні авторське право – це:

40. Що не відносять до принципів авторського права:
41. У якому випадку не охороняються і не забезпечуються авторські права
іноземних громадян або осіб без громадянства:
42. Хто з перелічених суб’єктів може бути автором твору:
43. Яким закон регулюються відносини, що виникають у співавторстві:
44. За яких умов твір вважається створений у співавторстві:
45. У якій формі і на якому етапі укладається угода співавторства:
46. Авторське право на твір, створений спільною творчою працею, належить:
47.
Які є види співавторства:
48. Нероздільне співавторство це:
49. Роздільне співавторство це:
50. Співавторами інтерв’ю є:
51.
Сторони в ліцензійному договорі називаються:
52. Ліцензія на використання об’єкту інтелектуальної власності може бути:
53. У разі відсутності в ліцензійному договорі умови про територію, на яку
поширюються надані права на використання об’єкта права інтелектуальної
власності, дія ліцензії поширюється:
54.
Умови ліцензійного договору які суперечать положенням Цивільного
кодексу України є:
55. Вкажіть вид ліцензії, яка видається лише одному ліцензіату і виключає
можливість видачі ліцензіаром іншим особам ліцензій на використання об’єкта
права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, але не
виключає можливості використання ліцензіаром цього об’єкта у зазначеній
сфері:
56. Під збитками заподіяними неналежним виконанням ліцензійного
договору розуміють:
57. Яка з ліцензій надає ліцензіату найбільший обсяг прав:
58. Вкажіть вид ліцензії, яка видається лише одному ліцензіату і виключає
можливість використання ліцензіаром об'єкта права інтелектуальної власності
у сфері, що обмежена цією ліцензією, та видачі ним іншим особам ліцензій на
використання цього об'єкта у зазначеній сфері:
59. Вкажіть вид ліцензії, яка не виключає можливості використання
ліцензіаром об'єкта права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією
ліцензією, та видачі ним іншим особам ліцензій на використання цього об'єкта
у зазначеній сфері:
60. У разі відсутності у ліцензійному договорі умови про строк договору він
вважається укладеним на строк, що залишився до спливу строку чинності
виключного майнового права на визначений у договорі об’єкт права
інтелектуальної власності, але:
61. Типові ліцензійні договори затверджують:
62. Ліцензіат може видати письмове повноваження на використання об’єкта
права інтелектуальної власності іншій особі (субліцензію) тільки, якщо:
63. Відповідальність перед ліцензіаром за дії субліцензіата несе:
64. Ліцензійний договір – це договір за яким:
65. Визначте, який з договорів є договором щодо розпоряджання майновими
правами інтелектуальної власності, передбаченим Цивільним кодексом
України:

66. До інших договорів у сфері інтелектуальної власності належить:
67. Зазначте договір в сфері інтелектуальної власності, який може укладатись
в усній формі:
68. Договором, за яким правовласник передає зацікавленим особам право на
використання повністю або частково конфіденційних знань, що включають
відомості технічного, виробничого, адміністративного, фінансового характеру,
використання яких забезпечує певні переваги особі, що їх одержала, є:
69. Вкажіть договір, сторонами якого завжди є суб’єкти підприємницької
діяльності:
70. Вкажіть договір, який не підлягає обов’язковій державній реєстрації:
71. Критерієм поділу авторських договорів на видавничі, постановочні,
сценарні, договори художнього замовлення є:
72. Предметом договору комерційної концесії є право на використання:
73. Вкажіть вид ліцензії, що не передбачений Цивільним кодексом України:
74. Договір комерційної концесії в зарубіжних країнах відомий під назвою:
75. До обов’язкових (істотних) умов ліцензійного договору слід відносити:
76. Зазначте вид відповідальності, що несе правоволоділець за договором
комерційної концесії у разі невідповідної якості товарів, проданих
користувачем:
77. За договором про створення за замовленням і використання об'єкта права
інтелектуальної власності майнові права інтелектуальної власності на оригінал
твору образотворчого мистецтва:
78. За договором про передання виключних майнових прав інтелектуальної
власності нікчемними є умови, які:
79. Обов'язковою умовою договору про передання права на одержання
патенту від автора промислового зразка до роботодавця є:
80. Промисловий зразок- це:
81. Яким законом України регулюється промисловий зразок:
82. В якому році був прийнятий Закон України «Про охорону прав на
промислові зразки»:
83. Що є об'єктом промислового зразка:
84. Які об’єкти не можуть бути промисловим зразком:
85. Промислові зразки можуть поділятися на:
86. Які бувають захисти прав на промисловий зразок:
87. Хто може бути заявником для отримання патенту на промисловий зразок:
88. Що являють собою об'ємні промислові зразки:
89. Що являють собою площинні промислові зразки:
90. На якій території патент України діє на промисловий зразок:
91. На який термін дії патенту становить на промисловий зразок:
92. До якої власності відноситься промисловий зразок:
93. Договором, за яким одна сторона (правоволоділець) зобов’язується
надати другій стороні (користувачеві) за плату право користування відповідно
до її вимог комплексом належних цій стороні прав із метою виготовлення та
(або) продажу певного виду товару та (або) надання послуг, називається
договором:
94. Предметом договору комерційної концесії є:
95. Не може бути предметом договору комерційної концесії:

96. Дайте відповідь, чи має право користувач за договором комерційної
концесії вимагати від правоволодільця не надавати іншим особам аналогічні
комплекси прав для їх використання на закріпленій за користувачем території:
97. У відносинах з третіми особами сторони договору комерційної концесії
мають право посилатися на договір комерційної концесії лише з моменту:
98. Договір, за яким користувач надає іншій особі право користування
наданим йому правоволодільцем комплексом прав або частиною комплексу
прав на умовах, погоджених із правоволодільцем, є договором:
99. У разі укладення договору комерційної субконцесії користувач та
субкористувач відповідають перед правоволодільцем за завдану йому шкоду:
100. Договір комерційної концесії підлягає державній реєстрації органом,
який:
101. Якщо правоволоділець зареєстрований в іноземній державі, реєстрація
договору комерційної концесії здійснюється органом, який:
102. Який максимальний строк дії концесійного договору відповідно до
українського законодавства:
103. Форма договору комерційної концесії:
104. Головними обов’язком правоволодільця за договором комерційної
концесії є:
105. За договором комерційної концесії правоволоділець за вимогами, що
пред’являються до користувача у зв’язку з невідповідністю якості товарів
(робіт, послуг), проданих (виконаних, наданих) користувачем, несе:
106. Користувач, який належним чином виконував свої обов’язки, має право
на укладення договору комерційної концесії на новий строк:
107. У відносинах з третіми особами сторони у договорі комерційної концесії
мають право посилатися на зміну договору лише з моменту:
108. Кожна із сторін у договорі комерційної концесії, строк якого не
встановлений, має право у будь-який час відмовитися від договору,
повідомивши про це другу сторону не менш як за:
109. Винахід - ...:
110. Об'єктами винаходу є:
111. Суб'єктами винаходу є:
112. В чому відмінність між поняттями «відкриття» та «винахід»?
113. Яка найсуттєвіша відмінність існує між поняттями відкриття та винахід у
часовому відношенні?
114. Чим відрізняється раціоналізаторська пропозиція від винаходу?
115. Ноу-хау - ...:
116. Який документ охороняє винахід в Україні тепер?
117. Патент - ...:
118. Чи є патентування винаходу обов'язковим?
119. Умовами патентоспроможності винаходу є:
120. З якими цілями патентують винаходи?
121. За допомогою яких ознак можна охарактеризувати права
патентовласника?
122. Які ознаки відрізняють винахід від корисної моделі?
123. Ліцензія видається лише одному ліцензіату і виключає можливість видачі
ліцензіаром іншим особам ліцензій на використання об'єкта права

інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, але не
виключає можливості використання ліцензіаром цього об'єкта у зазначеній
сфері називається:
124. Ліцензія видається лише одному ліцензіату і виключає можливість
використання ліцензіаром об'єкта права інтелектуальної власності у сфері, що
обмежена цією ліцензією, та видачі ним іншим особам ліцензій на
використання цього об'єкта у зазначеній сфері називається:
125. Ліцензія не виключає можливості використання ліцензіаром об'єкта права
інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, та видачі ним
іншим особам ліцензій на використання цього об'єкта у зазначеній сфері
називається:
126. Ліцензія на використання об'єкта права інтелектуальної власності може
бути:
127. Одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні (ліцензіату) дозвіл на
використання об'єкта права інтелектуальної власності (ліцензію) на умовах,
визначених за взаємною згодою сторін відповідно до Цивільного кодексу
України називається:
128. Ліцензіат надає іншій особі (субліцензіату) субліцензію на використання
об'єкта права інтелектуальної власності відповідно до Цивільного кодексу
України називається:
129. У разі відсутності в ліцензійному договорі умови про територію, на яку
поширюються надані права на використання об'єкта права інтелектуальної
власності, дія ліцензії поширюється відповідно до Цивільного кодексу
України на:
130. Суб'єктами права інтелектуальної власності є:
131. Суб'єктами права на винаходи, корисні моделі, промислові зразки є:
132. Суб'єктами права на торговельні марки, зазначення походження товарів
можуть бути:
133. Суб'єктом правовідносин, що виникають у процесі створення і
використання сортів рослин, може бути:
134. Суб'єктом права на раціоналізаторську пропозицію є:
135. До об'єктів права інтелектуальної власності належать:
136. Не можуть бути об'єктами права інтелектуальної властності:
137. Використання іншими особами об’єкта права інтелектуальної власності
може здійснюватися на основі:
138. За допомогою яких елементів здійснюється захист права суб’єктів
інтелектуальної власності?
139. Форма захисту – це:
140. Види форм захисту прав інтелектуальної власності:
141. Юрисдикційна форма захисту прав передбачає:
142. Загальна форма захисту відноситься до:
143. До видів юрисдикційної форми захисту належить:
144. Неюрисдикційна форма захисту прав включає:
145. Найефективнішою
юрисдикційною
формою
захисту
права
інтелектуальної власності є:
146. Судовий захист – це:
147. Самозахист – це:

148. Самозахистом визнається:
149. Загальний (судовий) порядок захисту прав належить до:
150. Де відбувається спеціальний (адміністративний) порядок захисту прав
151. Яким кодексом України регулюється право інтелектуальної власності?
152. Об’єктом корисної моделі може бути:
153. Скільки критеріїв правової охорони застосовується до корисної моделі?
154. Строк дії реєстрації становить:
155. Корисна модель — це ?
156. Корисна модель може стосуватися лише ?
157. Умови надання правової охорони винаходу:
158. Корисні моделі відрізняються від винаходу такими ознаками:
159. Дія патенту на корисну модель може достроково припинитися повністю
або частково з підстав:
160. Суб'єкти права корисні моделі:
161. Який вік має бути у авторів корисної моделі?
162. Після державної реєстрації видається правоохоронний документ:
163. За якими параметрами корисні моделі відрізняються від винаходів, на які
видаються звичайні патенти:
164. Новизна корисної моделі буває:
165. Розрізняють такі корисні моделі:
166. Який нормативно-правиовий акт регулює охорону прав на корисні
моделі?
167. Патентне відомство є основним органом…
168. Дія патенту розповсюджується на :
169. Ким і на який термін встановлюється строк патенту?
170. Який з видів патентів є не правильним:
171. Вартість патентування винаходу складається з витрат на:
172. З якими цілями патентують винахід:
173. За допомогою яких ознак можна охарактеризувати права
патентовласника?
174. Основний обов’язок патентовласника полягає в тому, щоб:
175. Який документ охороняє винахід в Україні?
176. Винахід - …
177. Патентна формула - …
178. Інтелектуальна власність – це …
179. Об'єктами права інтелектуальної власності є:
180. Промисловий зразок - ...
181. В якій формі укладається договір про передання виключних майнових
прав інтелектуальної власності:
182. Сторонами ліцензійного договору є:
183. Вкажіть види ліцензій передбачені Цивільним кодексом України:
184. Якщо у ліцензійному договорі не вказано виду ліцензії, то ліцензія буде
вважатися:
185. Які з вказаних договорів підлягають обов’язковій державній реєстрації?
186. Сторонами якого договору завжди є суб’єкти підприємницької
діяльності:

187. Вкажіть назву договору, згідно якого одна сторона (правоволоділець)
зобов’язується надати другій стороні (користувачеві) за плату право
користування відповідно до її вимог комплексом належних цій стороні прав з
метою виготовлення та (або) продажу певного виду товару та (або) надання
послуг:
188. Вкажіть сторін договору комерційної концесії:
189. Умови ліцензійного договору які суперечать положенням Цивільного
кодексу України є:
190. Умови ліцензійного договору які суперечать положенням Цивільного
кодексу України є:
191. Які види відповідальності несе правоволоділець за договором
комерційної концесії, у разі невідповідної якості товарів проданих
користувачем?
192. До сфери використання об’єкта права інтелектуальної власності
належать:
193. Вкажіть вид ліцензії, яка видається лише одному ліцензіату і виключає
можливість видачі ліцензіаром іншим особам ліцензій на використання об’єкта
права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, але не
виключає можливості використання ліцензіаром цього об’єкта у зазначеній
сфері.
194. Вкажіть вид ліцензії, яка видається лише одному ліцензіату і виключає
можливість видачі ліцензіаром іншим особам ліцензій на використання об’єкта
права інтелектуальної власності у сфері, що обмежена цією ліцензією, але не
виключає можливості використання ліцензіаром цього об’єкта у зазначеній
сфері.
195. Якщо у ліцензійному договорі не вказано виду ліцензії,то ліцензія буде
вважатися:
196. Особисті немайнові права інтелектуально власності на об’єкт створений
за замовленням належать:
197. Хто з вказаних осіб є первинним суб’єктом права інтелектуальної
власності:
198. Майнові права інтелектуальної власності на об’єкт, створений у зв’язку з
виконанням трудового договору належать:
199. Законом можуть бути встановлені обмеження в майнових правах
інтелектуальної власності за умови, що такі обмеження:
200. Якщо у ліцензійному договорі не вказано виду ліцензії,то ліцензія буде
вважатися:
201. Згідно з Цивільним кодексом України право інтелектуальної власності є:
202. Якщо у ліцензійному договорі не вказано виду ліцензії,то ліцензія буде
вважатися:
203. Особисті немайнові права інтелектуально власності на об’єкт створений
за замовленням належать:
204. Особа, яка має виключне право дозволяти використання об’єкта права
інтелектуальної власності, може використовувати цей об’єкт
205. Майновими правами інтелектуальної власності у відповідності до
Цивільного кодексу України є
206. Яке з наведених тверджень є правильним:

207. Особисті немайнові права інтелектуальної власності –
208. Перехід права власності на річ –
209. Внаслідок чого виникає авторське право на твір?
210. Батьківщиною законів про інтелектуальну власність у її сучасному
розумінні вважається:
211. Вкажіть результати інтелектуальної діяльності, які не є об’єктами
авторського права:
212. Комерційна таємниця – це відомості, що мають комерційну цінність,
розголошення яких може суб'єкта господарювання:
213. Майнові права інтелектуальної власності на комерційну таємницю
визначені:
214. Яку відповідальність можуть нести особи, котрі порушили законні права
фізичних і юридичних осіб на володіння, користування та розпорядження
інформацією, що становить комерційну таємницю:
215. Неправомірним збиранням відомостей, що становлять комерційну
таємницю, вважається:
216. Які з вказаних законів регламентують питання комерційної таємниці:
217. Об'єктами прав інтелектуальної власності у сфері господарювання
визначаються:
218. Ознайомлення іншої особи з відомостями, що становлять комерційну
таємницю, без згоди особи, уповноваженої на те, це:
219. Особа, яка самостійно і добросовісно одержала інформацію, що є
комерційною таємницею:
220. Комерційна таємниця – це відомості технічного, організаційного,
комерційного, виробничого та іншого характеру, які є об'єктом власності:
221. Які права входять до майнових прав інтелектуальної власності на
комерційну таємницю:
222. Які з вказаних відомостей не становлять комерційної таємниці:
223. До комерційної таємниці не можуть бути віднесені :
224. До об’єктів права промислової власності належать:
225. Право промислової власності регулює:
226. Паризьку конвенцією про охорону промислової власності було підписано:
227. До основних положень Паризької конвенції про охорону промислової
власності не входить:
228. Міжнародні класифікації об'єктів промислової власності - …
229. Міжнародні класифікації об'єктів промислової власності поділяються:
230. Промислова власність – це
231. До видів промислової власності відносяться:
232. Винахід - це:
233. Корисна модель – це:
234. Об'єктом винаходу може бути:
235. Промислова власність один із видів:
236. Право на винахід, корисну модель і промисловий зразок засвідчується і
охороняється на підставі:
237. До майнових прав авторів відносять:
238. Об’єктами суміжних прав визнаються:

239. Незаконне відтворення, розповсюдження творів науки, мистецтва,
порушення авторського права і суміжних прав що завдало значної матеріальної
шкоди - це
240. Незаконне відтворення, розповсюдження творів науки, мистецтва,
порушення авторського права і суміжних прав що завдало значної матеріальної
шкоди карається:
241. Порушення права на винахід, корисну модель, сорт рослин карається
штрафом:
242. Незаконне відтворення, розповсюдження творів науки, мистецтва,
порушення авторського права і суміжних прав що завдало значної матеріальної
шкоди, якщо вони вчинені повторно, або попередньо змовою групою осіб
карається:
243. Чи передбачена санкціями кримінального кодексу конфіскація об’єктів
інтелектуальної власності:
244. Чи може бути суб’єктом злочину сам автор?

