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Характеристика завдання 

 

Випробування складається у письмовій формі. 

Час виконання завдання 1,5 години. 

В екзаменаційних роботах не допускаються будь-які умовні позначки, що б 

розкривали авторство роботи. Вступник зазначає прізвище тільки у визначених для 

цього місцях. Не допускається робити будь які помітки на екзаменаційних білетах. 

Чернетки екзаменаційних робіт не перевіряються. 

Під час проведення вступних випробувань забороняється користуватись 

електронними приладами (зокрема калькуляторами, мобільними телефонами та 

інш.), підручниками, навчальними посібниками та іншими матеріалами. 

 

 

Програма випробування 
 

№ п/п Питання до додаткового вступного фахового випробування  

«Основи інтелектуальної власності» 

1.  Основні поняття і визначення системи інтелектуальної власності в Україні. 

2.  Роль інтелектуального капіталу в соціально-економічному розвитку України 

3.  Законодавча діяльність в системі інтелектуальної власності 

4.  Всесвітня організація інтелектуальної власності (ВОІВ) 

5.  Міжнародне співробітництво України з питань інтелектуальної власності 

6.  Структура державного управління системою інтелектуальної власності 

7.  Рівні творчої діяльності і винахідницьких завдань 

8.  Етапи розробки винаходу 

9.  Психологічні особливості науково-технічної творчості 

10.  Міжнародні класифікації об’єктів промислової власності 

11.  Життєвий цикл об’єкта господарської діяльності 

12.  Патентний формуляр 

13.  Нові інформаційні технології 

14.  Документування етапів правової охорони об’єктів промислової власності 

15.  Використання патентної інформації при створенні та засвоєнні нової техніки 

16.  Охорона прав на винаходи і корисні моделі 

17.  Основні поняття і положення 

18.  Об’єкти винаходів і їх ознаки 

19.  Автори і володарі охоронних документів 

20.  Дата подання і пріоритет заявки 

21.  Експертиза заявки і реєстрація патенту 

22.  Авторська винагорода 

23.  Особливості подання і експертизи міжнародної заявки на винахід 

24.  Види результатів творчої діяльності, що охороняються авторським правом 

25.  Об’єкти авторського права 

26.  Суб’єктивне авторське право, його зміст і межі 
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№ п/п Питання до додаткового вступного фахового випробування  

«Основи інтелектуальної власності» 

27.  Оформлення заявки на державну реєстрацію прав автора 

28.  Авторські договори 

29.  Поняття суміжних прав 

30.  Суб’єкти суміжних прав 

31.  Суб’єктивні суміжні права, їх зміст і межі 

32.  Захист авторських і суміжних прав 

33.  Основні поняття про ліцензування і класифікація ліцензійних договорів 

34.  Види ліцензійних платежів 

35.  Франчайзинг – один із способів реалізації інтелектуальної власності 

36.  Трансфер технологій 

37.  Випробування і сертифікація об’єктів промислової власності 

38.  Ефективність використання об’єктів промислової власності 

39.  Способи вартісної оцінки об’єктів інтелектуальної власності 

40.  Оцінка вартості прав на об’єкти промислової власності 

41.  Оцінка вартості авторських прав та товарних знаків 
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Критерії 

бальної оцінки знань вступників 

 

Перше, друге і третє завдання відкритої форми оцінюються від 0 до 33 балів 

виходячи з наступних критеріїв: 

- При відповіді на питання вступник проявляє знання термінів, логічно і 

послідовно викладає матеріал – 15-33 балів; 

- Відповідаючи на питання, вступник проявляє знання основної частини 

теоретичного матеріалу, але робить окремі помилки при його викладенні (в змісті 

теорії, окремих термінів) – 8-14 балів; 

- Відповідаючи на питання, вступник робить багато помилок у викладені 

базового матеріалу, визначенні термінів – 1-7 балів; 

- Відповідь відсутня – 0 балів. 

 

До набраної суми балів додається 100 (для переводу у шкалу від 100 до 200 балів). 

Робота оцінюється в інтервалі від 100 до 200 балів. 
 

Результати випробування оцінюються за принципом «склав/не склав». Для 

отримання результату «склав» (і відповідно для подальшої участі у конкурсному 

відборі) необхідно набрати не менш 124 балів за шкалою від 100 до 200 балів. 
 

Якщо сумарна кількість балів, отримана вступником становить від 100 до 124 або від 

176 до 200, робота підлягає повторній перевірці. 

 

 
 


