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"Авторське право" – тест 
1.  Чи вважається стаття, опублікована в Інтернеті, об'єктом авторського права? 

 

1. Так 

2. Ні 

3. Так, за умови, що ця ж стаття протягом 1 року буде видана друком. 

 

Правильна відповідь – 1  

 

Будь-яка стаття, вперше оприлюднена в мережі Інтернет, як здобуток дослідження чи 

літературний твір є об'єктом авторського права. Факт попереднього чи наступного 

видання друком не відіграє ніякої ролі. Власник виключних авторських прав для 

оголошення про свої права може використовувати знак охорони авторського права, який 

розміщується на кожному екземплярі твору і складається з трьох елементів: латинської 

літери "С" в колі: C, імені (найменування) власника виключних авторських прав, року 

першого оприлюднення в мережі Інтернет чи в друкованому вигляді.  

 

2. Чи можна вільно використовувати матеріали веб-сайту, якщо на ньому відсутній знак 

про захист авторських прав? 

 

1. Так 

2. Ні 

 

Правильна відповідь –  2. 

 

Наявність згаданого знаку на веб-сайті є необов’язковим. Авторські права виникають 

автоматично, як тільки робота  створена. Для цього не вимагається дотримання будь-яких 

формальностей. Якщо стаття написана, то це означає, що вона комусь належить, і без 

дозволу цієї людини її роботу використовувати не можна. Те, що автор не поставив знак 

про належність авторських прав, зовсім не означає, що він дозволив використовувати 

свою роботу.  

Надпис ставити доцільно для того, щоб попередити користувачів про захист роботи.  

 

3. Чи правомірно говорити про неможливість використання ніяких матеріалів без 

дозволу  їх авторів? 

 

1. Так 

2. Ні 

 

Правильна відповіді – Ні. 

 

Не доцільно бути категоричними у питанні використання електронних матеріалів. 

Авторські права не розповсюджуються на факти, ідеї, методи, процеси, системи, 

концепції, принципи, відкриття. Нікому не можуть належати ексклюзивні права на деякій 

факт. Авторські права захищають лише те, яким чином (якими словами) ці факти 

висвітлюються.  

Законами про авторські права передбачені ще кілька випадків, коли авторську роботу 

можна використовувати без дозволу автора. Наприклад, для певних цілей (критика, 

інформативні, наукові цілі) дозволяється цитування опублікованих робіт. Обсяг цитування 

повинен відповідати тій меті, з якою використовується чужа робота. Якщо можливості 

використання роботи від такого цитування постраждали, то автора цитування можна 

звинувачувати в порушенні авторських прав. 
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Дозволено використовувати роботу в навчальних цілях. Наприклад, у школі вчитель має 

право розтиражувати статті (чи навчальний посібник) і роздати учням. Однак, при цьому 

не повинні страждати права автора. Наприклад, копіювання всього підручника, швидше за 

все, буде порушенням авторських прав. 

 

4. Учень скачав 10 фотографій з різних Інтернет-сайтів для своєї мультимедійної 

презентації. На останньому слайді своєї презентації він вказав список всіх веб-посилань 

на сайти, з яких він брав інформацію та фотографії. Чи порушені учнем права авторів 

фотографій 

 

1. Так 

2. Не можна дати остаточну відповідь, оскільки невідомо, як буде використовуватися 

така презентація. 

3. Ні 

 

Правильна відповідь – 3 

Учнем було зроблені всі необхідні посилання на роботи авторів. 

 

5. Учениця скачала улюблену пісню для фонового озвучування своєї мультимедійної 

презентації. Ця презентація буде показана лише в класі. Чи був порушений закон про 

авторське право авторів та виконавців пісні? 

 

1. Ні, оскільки презентація створена для навчальних цілей і використання тільки в класі. 

2. Ні, оскільки авторські права на пісню, розміщену на веб-сайті, має власник веб-сайту. 

3. Так, закон порушено. 

 

Правильна відповідь – 1. 

 

Закон про авторське право не порушений, оскільки презентація створена з навчальними 

цілями і буде показана тільки в класі. Проте, слід вказати адресу сайту, звідки отримана 

пісня. 

 

6. Вчитель створив освітній веб-сайт і розмістив його в Інтернеті. В цьому сайті були 

використані тексти з інших веб-сайтів, а також твори та есе його учнів. Ніяких 

дозволів він не отримав і посилань не надавав. Чи були порушені чиїсь авторські права? 

 

1. Так, були порушені права авторів текстів, взятих з Інтернету. 

2. Так, були порушені права учнів, авторів творів та есе. 

3. Так, були порушені і права учнів, і права авторів текстів. 

4. Ні, нічиї права не були порушені, оскільки веб-сайт був створений з освітніми цілями. 

 

 

Правильна відповідь – 3 

Оскільки веб-сайт був розміщений в Інтернеті, то були порушені і права авторів текстів, і 

авторів творів та есе, і авторів веб-сайту. 

 

7.  Чи можна розмістити на своєму сайті видану друком  статтю деякого автора? 

 

1. Можна, із вказуванням імені автора і джерела запозичення. 

2. Можна, з дозволу видавця, який видав дану статтю. 

3. Можна, але обов’язково з дозволу автора і з виплатою йому авторського 

гонорару. 
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4. Можна, оскільки опубліковані статті не охороняються авторським правом.  

 

Правильна відповідь – 2. 

 

Для використання статті необхідно запитати дозвіл у самого автора чи у правовласника 

друкованого видання  на розміщення статті на своєму сайті.  

Причому, для уточнення, кому належать виключні права на використання даного 

матеріалу, ви можете звернутися як до самого автора, так і до видавця, у збірнику якого, 

розміщена, стаття, що вас зацікавила. 

Виключення для вільного використання становлять лише статті, правомірно надруковані в 

газетах чи журналах з поточних економічних, політичних, соціальних і релігійних питань. 

Такі статті можна розміщувати без згоди автора, але з обов'язковим вказуванням його 

імені і джерела запозичення.   

 

8. Яку інформацію необхідно вказати при цитуванні статті, що розміщена на іншому 

авторському сайті? 

 

1. Ім'я автора. 

2. Ім'я автора,  назву статті,  електронну адресу сайту, з якого запозичена стаття. 

3. Електронну адресу сайту, з якого запозичена стаття. 

4. Назву статті і назву сайту. 

 

Правильна відповідь – 2. 

 

Вказування імені автора і назви статті потрібно для дотримання його авторських прав, а 

вказівка джерела – для дотримання авторських прав власника сайту. Вказування лише 

одного з цих правовласників веде до порушення прав іншого. 

 

9. Чи належать авторські права на веб-сайт його власнику? 

1.Так 

2.Ні 

3.Так, лише при умові, що всі матеріали сайту зроблені автором самостійно. 

 

Правильна відповідь – 3. 

 

Авторські права на веб-сайт можуть належати його власнику лише в тому випадку, коли 

він створювався цим власником від початку до кінця самостійно: власник сам створював 

програмний код, тексти, робив фотографії, малював свою графіку. Якщо власник 

запрошував до роботи іншого виконавця (наймав на роботу фахівців), наприклад, 

фотографа, або використовував фотографії, зроблені іншою людиною, він не може 

автоматично володіти і авторськими правами лише тому, що вважається власником сайту. 

Авторське право на веб-сайт завжди  належать авторам – програмістам, фотографам, 

художникам. Для того, щоб стати власником авторських прав на свій веб-сайт, необхідно 

підписати угоду про передавання авторських прав або в угоді про створення сайту 

вказати, що авторські права передаються власнику. 

 

10. Чи вважається порушенням закону про авторське право використання без дозволу 

робіт іншого автора, якщо при цьому не заробляються гроші?  

 

1. Так 

2. Ні 
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Правильна відповідь –  1. 

 

Це є порушення закону. Використання чужої роботи без дозволу автора порушує 

авторські права незалежно від того, одержує порушник прибуток від такого використання 

чи ні. Факт того, чи збагачується користувач на використанні чужої роботи чи ні, впливає 

лише на ступінь його відповідальності. Для тих, хто перепродує комп’ютерні програми на 

своєму веб-сайті без дозволу власника авторських прав на них, законом передбачається 

велика відповідальність, порівнюючи з тими, хто просто використовує цю програму, без 

реєстрації її (не сплатив за неї гроші). Однак обидва випадки є порушенням авторських 

прав. 

 

11. Чи можна вважати правильною думку, що в Інтернеті нічого не можна довести і 

будь-які порушення закону про авторське право  залишаться безнаказовими? 

 

1. Так 

2. Ні 

 

Правильна відповідь – 2. 

 

Довести у судді факт незаконного копіювання інформації з Інтернет-сайту не набагато 

складніше, ніж при роботі з друкованими паперовими джерелами. Інша справа, що у 

більшості випадків цього не роблять через складність процедури судових розглядів і 

невеликої суми відшкодування. Але ніколи не слід забувати про інші способи захисту 

авторів, які не пов’язані із судами. Втрата, яку понесе репутація, а можливо не лише 

репутація, може багаторазово перекрити прибутки від нелегальних публікацій. 

 

 


