ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
з дисципліни «Інтелектуальний бізнес»
спеціальності 051 «Економіка»
1.Що належить до об'єктів інтелектуальної власності:
а) промислові зразки;
б) ліцензії;
в) цінні папери;
г) винаходи.
2.Об'єктами права інтелектуальної власності, згрупованими відповідно до сфер і
механізмів їх функціонування є:
а) об'єкти авторського права і суміжних прав та об'єкти права промислової власності;
б) об'єкти права промислової власності та нетрадиційні об'єкти права інтелектуальної
власності;
в) об'єкти авторського права і суміжних прав та нетрадиційні об'єкти права
інтелектуальної власності;
г) об'єкти авторського права і суміжних прав, об'єкти права промислової власності та
нетрадиційні об'єкти права інтелектуальної власності;
3.Суб'єктами права інтелектуальної власності є:
а) автори наукових творів;
б) автори літературних творів;
в) автори художніх творів;
г) Ваш варіант відповіді.
4. Первинним суб'єктом права інтелектуальної власності є:
а) роботодавець автора результату творчої діяльності;
б) творець результату інтелектуальної, творчої діяльності;
в) юридична особа - патентовласник;
г) спадкоємці автора художнього твору.
5. Майновими правами інтелектуальної власності визнаються:
а) право на використання об'єкта інтелектуальної власності;
б) право перешкоджати будь-якому посяганню на об'єкт інтелектуальної власності;
в) право запатентувати об'єкт інтелектуальної власності;
г) право передачі об'єкта інтелектуальної власності іншій особі.
6. Центральним органом державної виконавчої влади у сфері права інтелектуальної
власності є:
а) Українське агентство з авторських і суміжних прав.
б) Всесвітня організація інтелектуальної власності.
в) Державний департамент інтелектуальної власності.
г) ДП «Український інститут промислової власності».
7. На міжнародному рівні захистом інтелектуальної власності займається:
а) ІКАО;
б) ВОІВ;
в) ТРІПС;
г) ЮНЕСКО.

8. До міжнародних джерел правового регулювання об’єктів промислової власності
належить:
а) Цивільний кодекс України;
б) Бернська конвенція від 9 вересня 1886 р.;
в) Паризька конвенція від 20 березня 1883 р.;
г) Римська конвенція від 26 жовтня 1961 р.
9. Термін дії авторського права:
а) протягом всього життя автора;
б) 5 років після смерті автора;
в) 50 років після смерті автора;
г) 70 років після смерті автора.
10. Розпорядження майновими правами інтелектуальної власності на твір можливе
на підставі:
а) ліцензійного договору;
б) договору купівлі-продажу примірника твору;
в) договору комерційної концесії;
г) договору факторингу.
11. До авторських договорів належать:
а) ліцензійний договір на умовах виключної, одиничної чи невиключної ліцензії;
б) договір форфейтингу;
в) договір про передачу права інтелектуальної власності на твір;
г) договір про спільну діяльність.
12.Винаходом визнається:
а) нове промислово придатне конструктивне виконання пристрою;
б) комп'ютерна програма;
в)технологічне вирішення, що відповідає умовам патентоспроможності;
г) відкриття наукових теорій та математичних методів.
13. Право промислової власності регулює:
а) відносини, що складаються у процесі створення, оформлення і використання
результатів науково-технічної творчості;
б) відносини, що складаються у процесі створення, оформлення і використання
результатів духовної творчості;
в) лише майнові відносини авторів винаходів, корисних моделей і промислових зразків;
г) лише відносини, що виникають з приводу оформлення і використання засобів
індивідуалізації учасників цивільного обороту, товарів і послуг.
14. До права промислової власності належать такі інститути:
а) Охорона прав на винаходи і корисні моделі;
б) Охорона прав на промислові зразки;
в) Охорона прав виконавців і виробників фонограм;
г) Охорона прав на знаки для товарів і послуг (торговельні марки).
15. До умов патентоздатності винаходу відносяться:
а) новизна;
б) однорідність;
в) промислова придатність;

г) винахідницькій рівень.
16.Визнання пропозицію раціоналізаторською здійснюється:
а)компетентним державним органом України у справах інтелектуальної власності;
б) судом;
в) господарським судом;
г) юридичною особою, якій вона була подана.
17. Право на використання раціоналізаторської пропозиції належить:
а) автору пропозиції;
б) підприємству, якому вона була подана;
в) підприємству, якому вона була подана і автору пропозиції відповідно до умов
укладеного між ними договору;
г) будь-якій особі, якій автор надав дане право на підставі ліцензійного договору.
18. Роботодавець набуває прав на сорт рослин, якщо:
а) сорт створено селекціонером у зв'язку з виконанням службових обов'язків;
б) роботодавець фінансував роботи щодо виведення сорту;
в) протягом одного року від дати опублікування відомостей про сорт роботодавець подав
заявку до компетентного державного органу України;
г) із селекціонером було укладено договір про передачу роботодавцю прав на одержання
патенту.
19. Право інтелектуальної власності на комерційне найменування виникає:
а) з дати включення відомостей про юридичну особу до Державного реєстру комерційних
найменувань;
б) з дати подання заявки на включення відомостей про юридичну особу до Державного
реєстру комерційних найменувань;
в) з моменту першого використання найменування і охороняється без обов'язкової
реєстрації;
г) з дати видачі свідоцтва на комерційне найменування.
20. Порушення права інтелектуальної власності тягне:
а) цивільно-правову відповідальність;
б) кримінальну відповідальність;
в) конституційну відповідальність;
г) адміністративну відповідальність.
21. Захист прав інтелектуальної власності здійснюється:
а) потерпілою особою у порядку самозахисту;
б) судом;
в) Всесвітньою організацією інтелектуальної власності;
г) Президентом України.
22. Способами цивільно-правового захисту авторських та суміжних прав є вимога
про:
а) відшкодування матеріальної та моральної шкоди;
б) виплату компенсації у розмірі від 10 до 50 000 мінімальних заробітних плат;
в) поновлення порушених прав та припинення дій, що їх порушують;
г) накладання штрафу у розмірі до 100 відсотків суми, що присуджується судом на
користь позивача.

23. Не вважається порушенням прав власника патенту на винахід, корисну модель,
промисловий зразок їх використання:
а) особою, що до дати подання заявки добросовісно використовувала в Україні
технологічне (технічне) рішення, тотожне заявленому винаходу, корисній моделі,
промисловому зразку;
б) без комерційної мети;
в) за надзвичайних обставин (стихійне лихо, катастрофа, епідемія тощо);
г) виготовлення виробу із застосуванням запатентованого винаходу, корисної моделі,
промислового зразку.
24. Об’єктом винаходу може бути:
а) продукт;
б) продукт або новий спосіб застосування вже відомого продукту;
в) продукт, спосіб, а також застосування раніше відомого продукту чи способу за новим
призначенням;
г) застосування продукту у новій сфері.
25. Володіння може бути:
а) загальне та індивідуальне;
б) похідне і не похідне;
в) державне і особисте;
г) власника і похідне.
26. Якщо твір складається з різних оригінальних частин, то:
а) вони, як і оригінальна назва твору охороняються авторським правом;
б) тільки у разі, коли автор захистив право власності на кожну;
в) охороняється тільки назва твору;
г) автору необхідно називати ці частини по-різному.
27. Авторське право стосується:
а) винаходів;
б) перекладів;
в) художніх творів;
г) мистецтва.
28. Результати інтелектуальної діяльності поділяються на:
а) ті, що охороняються авторським правом і не охороняються;
б) результати науково-технічної власності та індивідуальної власності;
в) загальні та індивідуальні;
г) ті, що охороняються авторським правом та результати науково-технічної власності.
29. За ліцензійним договором одна сторона (ліцензіар) надає другій стороні
(ліцензіату):
а) особисті немайнові права на використання об’єкта права інтелектуальної власності;
б) право на одержання винагороди за використання об’єкта права інтелектуальної
власності;
в) виключне право на результат творчої діяльності;
г) дозвіл на використання об’єкта права інтелектуальної власності (ліцензію).
30. 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:

а) територію усіх держав, які є учасницями Договору про заснування ВОІВ;
б) територію держав - членів Європейського Союзу;
в) територію області України, в якій був підписаний ліцензійний договір;
г) територію України.
31. Оригінал твору образотворчого мистецтва, створеного за договором про
створення за замовленням і використання об’єкта права інтелектуальної власності,
переходить у власність:
а) замовника;
б) творця;
в) творця і замовника як об’єкт їхньої спільної сумісної власності;
г) роботодавця.
32. Якщо правоволоділець зареєстрований в іноземній державі, реєстрація договору
комерційної концесії здійснюється органом, який:
а) здійснив державну реєстрацію користувача;
б) здійснив державну реєстрацію правоволодільця;
в) здійснює державну реєстрацію правочинів;
г) здійснює державну реєстрацію прав інтелектуальної власності.
33. Користувач та субкористувач (за договором комерційної субконцесії)
відповідають перед правоволодільцем за завдану йому шкоду:
а) солідарно;
б) субсидіарно;
в) у частках, що визначаються відповідно до ступеня їх вини;
г) у рівних частках, якщо інше не передбачено договором комерційної концесії.
34. Згідно договору комерційної концесії за вимогами, що пред’являються до
користувача як виробника продукції (товарів) правоволоділець, правоволоділець
відповідає з користувачем:
а) частково;
б) солідарно;
в) субсидіарно;
г) колективно.
35. Якщо в період дії договору комерційної концесії припинилося право,
користування яким надано за цим договором, дія договору:
а) не припиняється;
б) не припиняється, крім тих його положень, що стосуються права, яке припинилося;
в) призупиняється;
г) припиняється.
36. Вклади учасників простого товариства за вартістю вважаються:
а) рівними;
б) пропорційними їх часткам у статутному капіталі простого товариства;
в) рівними, якщо інше не випливає із договору простого товариства або фактичних
обставин;
г) рівними, якщо інше не передбачено засновницьким договором простого товариства.
37. Якщо строк (термін) виконання завдання, за яке публічно обіцяно винагороду, не
встановлений, воно вважається чинним протягом:
а) трьох місяців;

б) шести місяців;
в) тридцяти днів;
г) одного року.
38. Конкурс, на який засновник конкурсу має право запросити до участі в ньому
персональних учасників, називається:
а) приватний конкурс;
б) спеціальний конкурс;
в) персональний конкурс;
г) закритий конкурс.
39. Шкода, завдана майну особи, яка без відповідних повноважень рятувала від
реальної загрози майно іншої особи, яке має істотну цінність:
а) відшкодовується власником (володільцем) цього майна;
б) відшкодовується державою;
в) відшкодовується НАСК «Оранта»;
г) відшкодовується лише за умови, що майно було фактично врятоване.
40. Сторонами ліцензійного договору є:
а) продавець ліцензії;
б) ліцензіар;
в) правоволоділець;
г) ліцензіат.
41. Ліцензія може бути оформлена як:
а) довіреність;
б) складова частина довіреності;
в) окремий документ;
г) складова частина ліцензійного договору.
42. Типові ліцензійні договори можуть затверджувати:
а) сторони ліцензійного договору;
б) організації колективного управління;
в) уповноважені відомства;
г) творчі спілки.
43. Згідно Закону України «Про авторське право та суміжні права» передача права
на використання твору іншим особам може здійснюватися на основі:
а) авторського концесійного договору;
б) авторського договору про передачу невиключного права на використання твору;
в) ліцензії;
г) авторського договору про передачу виключного права на використання твору.
44. Співавтори це:
а) всі особи, що були причетні до оприлюднення твору;
б) особи, творчою працею яких створено твір;
в) інвестори, особи, що фінансували створення твору;
г) особи, що надавали консультативну допомогу та керували проектом.
45. До особистих немайнових прав віднесено:
а) право на оприлюднення твору;
б) вимоги визнання свого авторства;

в) вибір назви свого твору;
г) передача твору для використання іншим особам.
46. До майнових прав авторів відноситься:
а) виключне право авторства;
б) право вимагати збереження цілісності твору;
в) виключне право на використання твору;
г) право на подання твору на конкурси та премії.
47. Авторське майнове право на службові твори переважно виникає:
а) у автора;
б) у роботодавця;
в) у автора і роботодавця;
г) у того, хто більше заплатить.
48. Вільне відтворення твору із зазначенням імені автора дозволяється:
а) для публічної демонстрації і публічного показу;
б) розповсюдження примірників творів шляхом першого продажу;
в) для введення в прокат;
г) видання у світ рельєфно-крапковим шрифтом для сліпих.
49. Авторські права в Україні для спадкоємців діють на протязі:
а) 25 років;
б) 70 років;
в) 50 років;
г) 75 років.
50. Майнові права у авторському праві можна:
а) продати;
б) передати на підставі ліцензійного договору;
в) використати на підставі ліцензії;
г) подарувати.
51. Об'єктами суміжних прав визнаються:
а) передачі (програми ) організацій мовлення;
б) топографії інтегральних схем;
в) місця походження товарів;
г) права осіб, що сприяли створенню і комерційному успіху твору.
52. Первинними суб'єктами суміжних прав є:
а) автори;
б) виконавці, виробники фонограм (відеограм), організації мовлення;
в) інвестори — особи, які фінансували створення творів, їх носіїв, програм мовлення;
г) Державний комітет України по теле- і радіомовленню.
53. До майнових прав виконавців відноситься:
а) вимагати зазначення свого імені при кожному використанні твору;
б) комерційний прокат своїх виконань, що зафіксовані у фонограмі- чи відеограмі;
в) збір авторської винагороди в усіх місцях з платним входом де відтворюється його
виконання;
г) фіксація програм на матеріальному носії.

54. Управління майновими правами у авторському праві можуть здійснювати:
а) уповноважені державні організації;
б) Державне агентство з авторських і суміжних прав;
в) повірені у справах інтелектуальної власності;
г) володільці цих прав особисто або через повіреного чи організацію колективного
мовлення.
55. Організації колективного управління майновими правами повинні:
а) отримати ліцензію на свою діяльність;
б) реєструватися як учасники зовнішньоекономічної діяльності;
в) після державної реєстрації стати на облік в установі в 30-ти денний строк;
г) публічно сповістити зацікавлених суб'єктів про свою діяльність.
56. Організації колективного мовлення виконують функції:
а) збирання винагороди за використання об'єктів авторського права і суміжних прав,
якими вони управляють;
б) контролю можливих місць використання авторських прав і накладання на порушників
штрафів;
в) виявлення осіб, що порушують авторські права і проведення дізнання;
г) реєстрації порушень авторських і суміжних прав.
57. Плагіатом вважається:
а) вчинення дії, що загрожує порушенню авторських прав;
б) підроблення, зміни і вилучення інформації в електронній формі;
в) опублікування, відтворення і розповсюдження без дозволу примірників твору;
г) оприлюднення твору під іменем особи, що не є його автором.
58. До майнових прав організацій мовлення відноситься:
а) право вимагати її згадування у разі відтворення програми;
б) право вимагати винагороду за використання своєї програм іншими організаціями
мовлення;
в) публічне оповіщення своїх програм шляхом трансляції і ретрансляції;
г) ввезення на митну територію України програм з метою поширення їх серед публіки.
59. Перехід авторського твору у суспільне надбання надає право:
а) використовувати вільно цей твір з виплатою суспільству ренти;
б) використовувати їх вільно без виплати авторської винагороди;
в) використовувати у подальшому ці твори лише з дозволу суспільства;
г) використовувати цей твір лише державою у особі її уповноважених органів.
60. Право промислової власності є:
а) інститутом авторського права;
б) самостійним інститутом права інтелектуальної власності;
в) підгалуззю економічного права;
г) матеріальними активами держави.
61. До об'єктів права промислової власності відносяться:
а) нова техніка;
б) витвори ужиткового мистецтва;
в) промислові підприємства;
г) корисні моделі.

62. Винаходом визнається:
а) нове промислове придатне конструктивне виконання пристрою;
б) комп'ютерна програма;
в) технологічне вирішення, що відповідає умовам патентоспроможності;
г) відкриття наукових теорій та математичних методів.
63. Службовим винаходом визнається:
а) винахід, що створений працівником;
б) винахід, що містить державну таємницю;
в) винахід, що створений на підставі замовлення;
г) конвенційний винахід.
64. Роботодавцем визнається:
а) особа, що на підставі договору замовила розробку винаходу;
б) особа, що працює за трудовим договором;
в) особа, яка прийняла працівника за трудовим договором;
г) особа, яка видає трудові книжки.
65. Патентом визнається:
а) документ, що дає право на здійснення торговельної діяльності;
б) охоронний документ, що засвідчує пріоритет, авторство і право власності на винахід;
в) документ, що видається на раціоналізаторську пропозицію;
г) дозвіл на заняття підприємницькою діяльністю.
66. Кваліфікаційною експертизою визнається:
а) встановлення відповідності об'єкта умовам патентоздатності;
б) формальна експертиза;
в) експертиза на локальну новизну;
г) виявлення дійсного автора винаходу.
67. Ліцензією визнається:
а) дозвіл на здійснення ліцензованої підприємницької діяльності;
б) документ, що видається за результатами кваліфікаційної експертизи;
в) дозвіл власника патенту на використання винаходу іншими особами за певних умов;
г) рішення суду про використання винаходу іншими особами.
68. Автором винаходу визнається:
а) власник патенту;
б) особа, яка подала заявку;
в) юридична особа;
г) особа, яка створила патентоспроможний винахід.
69. Заявкою визнається:
а) документ, що посвідчує право власності на корисну модель;
б) висновок формальної експертизи;
в) сукупність документів, необхідних для видачі Відомством патенту;
г) документ про проведений патентний пошук і необхідну кількість відмінних, ознак
винаходу.
70. Пріоритет заявки це:
а) вказана у заявці дата її складання;
б) першість у поданні заявки;

в) першість у розробці винаходу;
г) першість у оприлюдненні інформації про винахід.
71. Об'єктом винаходу визнається:
а) комп'ютерні програми;
б) методи виконання розумових операцій;
в) конструктивне виконання пристрою;
г) продукт.
72. Не може бути об'єктом винаходу:
а) спосіб;
б) застосування раніше відомого винаходу за новим призначенням;
в) штам мікроорганізму;
г) сорти рослин і породи тварин.
73. Строк дії патенту України на винахід становить:
а) 6 років від дати подання заявки;
б) 20 років від дати подання заявки;
в) 30 років від дати подання заявки;
г) 10 років від дати подання заявки.
74. Строк дії деклараційного патенту України на корисну модель становить:
а) 6 років від дати подання заявки;
б) 20 років від дати подання заявки; 23
в) 30 років від дати подання заявки;
г) 10 років від дати подання заявки.
75. Обсяг правової охорони винаходу визначається:
а) заявою про видачу патенту;
б) описом винаходу;
в) формулою винаходу;
г) патентом.
76. Умовами патентоздатності винаходу визнаються:
а) новизна, однорідність, стабільність, відмінність;
б) новизна і промислова придатність;
в) новизна, висота винаходу, промислова придатність;
г) новизна, винахідницький рівень, промислова придатність.
77. Переважне право на отримання патенту має:
а) винахідник;
б) роботодавець;
в) патентовласник;
г) заявник.
78. Не визнаються винахідниками:
а) фізичні особи, що спільно створили винахід чи корисну модель;
б) фізичні особи, які не внесли творчого внеску у створення винаходу;
в) особа, яка самостійно розробила об'єкт винаходу;
г) фізична особа, що вказана у заявці як автор.
79. Право авторства на винахід належить:

а) роботодавцю;
б) винахіднику;
в) державі у особі Відомства;
г) уповноваженій юридичній особі.
80. Роботодавець набуває прав на винахід за умови:
а) він інвестував роботи над винаходом;
б) уклав із винахідником договір про використання винаходу;
в) на протязі чотирьох місяців від дати одержання від винахідника повідомлення подав
заявку до Відомства;
г) видав наказ про окупацію винаходу.
81. Роботодавцю належать:
а) особисті немайнові права;
б) право авторства;
в) тільки майнові права;
г) майнові і особисті немайнові права.
82. Заявка на винахід повинна:
а) стосуватися одного або групи винаходів;
б) подаватися після отримання патенту;
в) подаватися тільки через представника у справах інтелектуальної власності;
г) складатися на одній із міжнародних мов.
83. Датою подання заявки вважається:
а) дата складання заявки;
б) дата відправлення заявки поштою до Відомства;
в) дата формулювання опису винаходу;
г) дата одержання заявки Установою.
84. Право заявника вносити до заявки виправлення, уточнення можливе:
а) до моменту попередньої експертизи;
б) до винесення рішення про видачу патенту;
в) до видачі патенту;
г) до публікації рішення про видачу патенту.
85. Хто може бути суб’єктом права власності на торговельну марку:
а) юридичні особи та громадські організації;
б) будь-які фізичні особи;
в) працівники підприємства, у власності якого є торговельна марка;
г) юридичні особи, що здійснюють підприємницьку діяльність.
86. До суб’єктів права власності належать:
а) автори творів;
б) будь-яка фізична чи юридична особа;
в) спадкоємці та правонаступники;
г) організації, що керують майновими правами авторів на колективній основі.
87. Хто може бути суб’єктом права на раціоналізаторську пропозицію:
а) автор раціоналізаторської пропозиції;
б) підприємство, на якому було створено раціоналізаторську пропозицію;
в) спадкоємці та правонаступники автора;

г) будь-яка фізична чи юридична особа, що здійснює підприємницьку діяльність.
88. До суб’єктів-учасників процесу набуття правової охорони на об’єкти права
інтелектуальної власності та процесу захисту права інтелектуальної власності
відносять:
а) Міністерство фінансів України;
б) Державну службу інтелектуальної власності Міністерства освіти і науки України;
в) Національний інститут стратегічних досліджень;
г) Міністерство закордонних справ України.
89. Суб’єктом права власності яких об’єктів можуть бути виключно юридичні особи:
а) раціоналізаторська пропозиція;
б) назва місця географічного походження товару;
в) промислові зразки;
г) комерційна таємниця.
90. Якими нормативними документами регламентується право
інтелектуальної власності на торговельну марку:
а) Закон України «Право інтелектуальної власності на торговельну марку»;
б) Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг»;
в) Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції»;
г) Закон України «Про науково-технічну інформацію».

суб’єкта

91. Оберіть закони України, які регулюють патентне право суб’єкта інтелектуальної
власності:
а) Про охорону прав на винаходи і корисні моделі;
б) Про захист інформації в автоматизованих системах;
в) Про рекламу;
г) Про науково-технічну інформацію.
92. Які інститути здійснюють експертизу заявок на охоронні документи на об’єкти
інтелектуальної власності:
а) Державний інститут інтелектуальної власності;
б) Державне підприємство «Інтелзахист»;
в) Український інститут промислової власності;
г) Українське агентство з авторських і суміжних прав.
93. Яким міністерствам підпорядковані інститути державної правової охорони
об’єктів інтелектуальної власності:
а) Міністерство агропромислової політики;
б) Міністерство освіти, науки, молоді та спорту;
в) Міністерство юстиції;
г) Міністерство фінансів.
94. У якому вигляді здійснюється правова охорона об’єктів інтелектуальної
власності:
а) наданні охоронного документа – патенту;
б) страхування окремих видів нематеріальних активів;
в) у вигляді ліцензування окремих видів діяльності підприємства;
г) у наданні фізичним чи юридичним особам прав власності на ті чи інші об’єкти
інтелектуальної власності.

95. Які організації здійснюють охорону об’єктів промислової власності:
а) служба охорони відповідного підприємства;
б) патентні організації;
в) громадські організації;
г) адміністративні та судові організації.
96. Які причини існування національної системи охорони інтелектуальної власності?
а) забезпечення авторів відповідними фінансовими ресурсами внаслідок використання
результатів їхньої праці, а також доведення їхньої творчості до відома суспільства;
б) запобігання виникненню плагіату та монополії на інтелектуальну власність;
в) уникнення правопорушень в системі інтелектуальної власності щодо майнових прав
автора та підприємства, що використовує результати його творчої діяльності;
г) забезпечення прав авторів на результати їх інтелектуальної діяльності та сприяння
розвитку творчості й використання творчої діяльності для економічного і культурного
розвитку суспільства.
97. Які з наведених принципів не відносять до принципів правової охорони об’єктів
інтелектуальної власності:
а) принцип охороноздатності;
б) принцип взаємозамінюваності;
в) принцип виключного права;
г) додержання балансу інтересів між правовласником і суспільством.
98. Патент – це:
а) техніко-юридичний документ, виданий заявнику на корисну модель чи промисловий
зразок, що відповідає умовам патентоспроможності й підтверджує авторство;
б) право автора на власність винаходу, що може продаватись відповідним юридичним чи
фізичним особам в установленому законом порядку;
в) техніко-економічна характеристика об’єкта інтелектуальної власності, що засвідчує
основні особливості експлуатації та утилізації такого об’єкта;
г) документ, що видається підприємству, котрий вперше використовує технологію
виробництва продукції та отримує від цього прибуток.
99. Винахід відповідає умовам патентоздатності, якщо є:
а) унікальним, неприбутковим, наукомістким;
б) новим, має винахідницький рівень, промислово придатним;
в) удосконаленим, забезпечує безвідходне виробництво, приносить фінансову вигоду на
підприємстві;
г) економним, матеріаломістким та забезпечує соціальну корисність суспільству.
100. Яка установа здійснює видачу патентів в Україні:
а) Державний департамент інтелектуальної власності;
б) Державний департамент промислової власності;
в) Український інститут промислової власності;
г) Кабінет Міністрів України.

