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Кроссворд по предмету "предмету Правознавство (укр.)"  на тему "Iнтелектуальна власнiсть (укр.)"
file_1.png



По горизонтали
4. Цiлеспрямована розумова робота людини, результатом якої є щось якiсно нове, що вiдрiзняється неповторнiстю, оригiнальнiстю, унiкальнiстю
6. Фiзична або юридична особа, якiй належить виключне право дозволяти використання об'єкта права iнтелектуальної власностi
8. Довгостроковi вкладення засобiв в рiзнi галузi економiки з метою отримання прибутку. За економiчною суттю i цiлям iнвестицiї пiдроздiляють на реальнi та фiнансовi. Реальнi iнвестицiї здiйснюють комерцiйнi органiзацiї та iншi субєкти господарювання, набуваючи землю, засоби виробництва, нематерiальнi та iншi активи. Фiнансовi iнвестицiї — це покупка субєктами господарювання та приватними особами цiнних паперiв рiзних емiтентiв
12. Документ, який пiдтверджує реєстрацiю Установою
16. Основний Закон держави, що приймається в особливому порядку, має найвищу юридичну силу та регулює найважливiшi суспiльнi вiдносини
17. Звукозапис на вiдповiдному носiї
19. Людина, iнтелектуальною, творчою дiяльнiстю якої створений винахiд (корисна модель)
21. Платник має право сплатити декiлька зборiв шляхом оформлення одного … документа.
24. Запланованi пiдприємством дослiдження, якi проводяться їм вперше з метою отримання i розумiння нових наукових i технiчних знань

По вертикали
1. У разi вiдсутностi у виписцi з особового банкiвського рахунка зазначення номера заявки на вiдповiдний об'єкт iнтелектуальної власностi документом про сплату збору є розрахунковий … на паперовому носiї, що мiститься в матерiалах заявки та вiдповiдає вимогам, установленим цим пунктом.
2. Захоплений наукою до самозабуття; допитливий, вимогливий; часто погано працює в колективi
3. Копiрайтосприможна робота, що складається iз зборiв ранiше iснуючого матерiалу
5. Першiсть у подачi заявки
7. Iдея, товар або технологiя, запущенi у виробництво i представленi на ринку
9. Вiдеозапис на вiдповiдному матерiальному носiєвi (магнiтнiй стрiчцi, магнiтному диску, компакт-диску i тому подiбне) виконання або яких-небудь рухомих зображень (iз звуковим супроводом або без нього), окрiм зображень у виглядi запису, що входить в аудiовiзуальний твiр
10. Застосування пiдприємством результатiв дослiджень i iнших знань для планування i проектування нових або значно вдосконалених матерiалiв, приладiв, продуктiв, процесiв, систем або послуг, на початок їх серiйного виробництва або використання
11. Як в просторiччi називають порушення майнових авторських прав
13. Суспiльно визнаний еквiвалент цiнностi обєкту оцiнки, виражений в грошовiй формi (певнiй сумi грошей), а цiна – це сума грошей, за яку здiйснюється перехiд прав на обєкт оцiнки вiд однiєї сторони операцiї до iншої сторони
14. Мiра вiдповiдальностi, яка при порушеннi авторських або сумiжних прав полягає в позбавленнi порушника права власностi на котрафакт
15. Актор (театру, кiно i тому подiбне), спiвак, музикант, танцюрист або iнша особа, що виконує роль, спiває, читає, декламує, грає на музичному iнструментi, танцююче або будь-яким iншим способом виконуюче твори лiтератури, мистецтва або твори народної творчостi, цирковi, естраднi, ляльковi номери, пантомiми i тому подiбне, а також диригент музичних i музично-драматичних творiв
18. У разi подальшого включення до складу заявникiв особи, яка не є … або автором, здiйснюється доплата зборiв, сплачених за останнi три роки перед таким включенням, до повного розмiру, встановленого згiдно з додатком до цього Порядку.
20. Особа, яка найняла працiвника за трудовим договором (контрактом)
22. Вид знаку залежно вiд об*єкта використання
23. Який характер має мати торгiвельна марка вiдповiдно до умов охороноздатностi
25. Людина, яка створила сорт

