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ПОЯСНЮВАЛЬНА  ЗАПИСКА 

Мета тестів полягає в оцінюванні (самооцінюванні) набутих знань з 
дисципліни “Патентування і ліцензування”. Зміст тестових завдань пе-
редбачає виявлення професійного вміння майбутнього фахівця, здат-
ність його виконувати функціональні обов’язки з урахуванням сучасних 
вимог. Тестування допоможе виявити прогалини у знаннях і сприятиме 
зростанню загальної та професійної культури майбутніх менеджерів. 

Тест містить 10 варіантів, кожен з яких містить 10 запитань. До кож-
ного запитання подано чотири варіанти відповідей (позначених “а”, “б”, 
“в”, “г”), причому лише один із наведених варіантів є правильним. Пра-
вильний варіант необхідно позначити хрестиком чи кружечком на полі 
аркуша зліва проти обраного студентом варіанта відповіді.  

За кожну правильну відповідь студент отримує 1 бал. Мінімально 
можлива кількість балів 0, максимально можлива — 10. У випадку ви-
никнення сумнівів вони вирішуються на користь студента. Кількість на-
браних балів і оцінки перебувають у такій залежності: 

 
Бали Оцінка 
0–2 1 
3–4 2 
5–6 3 
7–8 4 

9–10 5 
 

Студент обирає номер варіанта тесту за останньою цифрою номера 
своєї залікової книжки (для “0” — варіант 10). Для складання заліку не-
обхідно набрати 5–6 балів (оцінка “3” (“ задовільно”). 
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ТЕСТОВІ  ЗАВДАННЯ  
з дисципліни  

“ПАТЕНТУВАННЯ  І  ЛІЦЕНЗУВАННЯ” 

Варіант 1 

1. Корисна модель в Україні є новим і промислово придатним: 
а) конструктивним виконанням пристрою; 
б) художньо-конструкторським вирішенням виробу; 
в) зразком штучно створеної речовини; 
г) вдалим прикладом застосування відомого винаходу за новим при-

значенням. 

2. Патентом на винахід в Україні є різновид патенту, який вида-
ється за результатом такого виду експертизи заявки: 

а) напівформальної; 
б) формальної; 
в) локальної; 
г) кваліфікаційної. 

3. Законодавство України про авторське право й сумісні права не 
охоплює Закону: 

а) “Про власність”; 
б) “Про кінематографію”; 
в) “Про охорону прав на винаходи і корисні моделі”; 
г) “Про телебачення і радіомовлення”. 

4. До об’єктів авторського права в Україні не належать: 
а) комп’ютерні програми; 
б) бази даних; 
в) аудіовізуальні твори; 
г) грошові знаки. 

5. Першопочатковий текст Закону України “Про охорону прав на 
знаки для товарів і послуг був прийнятий 15 грудня: 

а) 1991 р.; 
б) 1993 р.; 
в) 1995 р.; 
г) 1997 р. 
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6. В Україні визнається порушенням прав, що випливають з вико-
ристання запатентованої корисної моделі: 

а) без комерційної мети; 
б) з науковою метою або як експеримент; 
в) за надзвичайних обставин; 
г) у вигляді зберігання неуповноваженою особою продукту, вигото-

вленого із застосуванням відповідної запатентованої корисної мо-
делі. 

7. Закон України “Про охорону прав на топографії інтегральних 
мікросхем” було прийнято 5 листопада: 

а) 1993 р.; 
б) 1995 р.; 
в) 1997 р. ; 
г) 1999 р. 

8. Права, що випливають із реєстрації кваліфікованого зазначен-
ня походження товару та/або права на його використання, діють в 
Україні від дати: 

а) подання відповідних заявок; 
б) реєстрації заявок; 
в) початку експертизи; 
г) закінчення експертизи. 

9. У США поняття “дилюція” означає: 

а) розмивання розрізняльної сили чужого товарного знака; 
б) використання товарного знака його власником для маркування 

товарів із тих класів, для яких він спочатку не реєструвався; 
в) використання чужого товарного знака для маркування товарів із 

тих самих класів, для яких він спочатку реєструвався; 
г) використання в одному і тому самому виробі як винаходу, так і 

товарного знака. 

10. На секрети виробництва охоронні документи у США: 

а) видаються в усіх штатах; 
б) видаються у більшості штатів; 
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в) не видаються у жодному штаті; 
г) видаються в окремих штатах. 

Варіант 2 

1. Початковий текст Закону України “Про охорону прав на вина-
ходи корисні моделі” було прийнято: 

а) 25 березня 1991 р.; 
б) 25 вересня 1995 р.; 
в) 15 грудня 1993 р.; 
г) 15 грудня 2000 р. 

2. Серед умов патентоспроможності винаходу в Україні є: 

а) суттєві відміни; 
б) винахідницький рівень; 
в) оригінальність; 
г) синергізм. 

3. Початковий текст Закону України “Про авторське право і су-
міжні права” Верховна Рада України прийняла: 

а) 15 грудня 1991 р.; 
б) 23 грудня 1993 р.; 
в) 29 лютого 1998 р.; 
г) 17 серпня 2000 р. 

4. Верховна Рада України весь текст Закону України “Про авто-
рське право і суміжні права” виклала у новій редакції згідно із Зако-
ном № 2627–111 від: 

а) 11 травня 1994 р.; 
б) 11 червня 1996 р.; 
в) 11 вересня 1997 р.; 
г) 11 липня 2001 р. 

5. Обсяг правової охорони промислового зразка в Україні визнача-
ється: 

а) його описом; 
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б) сукупністю його суттєвих ознак, зображених на фотографіях ви-
робу (його макета, малюнка); 

в) його формулою; 
г) його рефератом. 

6. В Україні не допускається без дозволу автора (чи іншої особи, 
яка має авторське право) відтворювати, навіть виключно в особис-
тих цілях: 

а) фотографічні твори; 
б) твори архітектури у формі будівель і споруд; 
в) музичні твори; 
г) твори образотворчого мистецтва. 

7. В Україні інтегральна мікросхема вважається виготовленою із 
застосуванням зареєстрованої топографії, якщо при ньому викорис-
тано: 

а) усі ознаки формули топографії інтегральної мікросхеми; 
б) усі елементи, які визначають топографію інтегральної мікросхеми 

оригінальною; 
в) переважну більшість фігур креслення топографії інтегральної мі-

кросхеми; 
г) найголовнішу умову охороноздатності топографії інтегральної 

мікросхеми. 

8. Використанням зареєстрованого кваліфікованого походження 
товару в Україні не визнається: 

а) нанесення його на товар або етикетку; 
б) нанесення його на упаковку товару та застосування в рекламі; 
в) запис на документах, які супроводжують товари; 
г) згадка про нього в навчальній літературі. 

9. У США копірайт захищає: 
а) форму відображення твору; 
б) суть твору; 
в) форму твору та його суть; 
г) форму твору, суть твору та власність на матеріальний об’єкт, у 

якому зафіксовано твір. 

10. Ресторани “МакДональдс” є зразком такого виду франчизи 
(франчайзинга): 
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а) виробничої; 
б) ланцюгоподібного бізнесу; 
в) дистриб’ютерської; 
г) консигнаційної. 

Варіант 3 

1. Власник патенту України на винахід не може відмовитися від 
патенту: 

а) будь-коли; 
б) повністю; 
в) частково; 
г) без попередження особи, якій надано право на використання ви-

находу. 

2. Зазначення походження товару — це поняття, яке в Україні 
охоплює: 

а) просте зазначення походження товару та кваліфіковане зазначен-
ня походження товару; 

б) кваліфіковане зазначення походження товару та видову назву то-
вару; 

в) просте зазначення походження товару та видову назву товару; 
г) просте зазначення походження товару, кваліфіковане зазначення 

походження товару, видову назву товару. 

3. Початковий текст Закону України “Про охорону прав на сор-
ти рослин” було прийнято: 

а) 21 квітня 1993 р.; 
б) 18 липня 1991 р.; 
в) 12 вересня 1995 р.; 
г) 15 грудня 2000 р. 

4. У США на федеральному рівні немає реєстру: 

а) знаків обслуговування; 
б) колективних знаків; 
в) фірмових найменувань; 
г) сертифікаційних марок. 

5. Акт Ленхема 1946 р. у США стосується: 
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а) винаходів; 
б) промислових зразків; 
в) товарних знаків; 
г) секретів виробництва (ноу-хау). 

6. Об’єктом, що не охороняється в Україні авторським правом, є: 

а) похідні твори; 
б) твори народної творчості; 
в) виступи, лекції, проповіді та інші усні твори; 
г) твори образотворчого мистецтва. 

7. Деклараційний патент на винахід в Україні є різновидом пате-
нту, що видається за результатом такого виду експертизи заявки: 

а) кваліфікаційної; 
б) напівформальної; 
в) формальної та на локальну новизну; 
г) галузевої. 

8. Кваліфікаційна експертиза заявки на винахід в Україні встано-
влює відповідність винаходу: 

а) попередньому рівню техніки; 
б) умовам патентоспроможності; 
в) заявленій даті пріоритету; 
г) сучасним досягненням науки і техніки. 

9. Законодавство України з авторського права й суміжних прав не 
має визначення поняття: 

а) піратство; 
б) компіляція; 
в) плагіат; 
г) похідний твір. 

10. В Україні будь-яка особа має право звернутися до суду (госпо-
дарського суду) із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва, 
якщо знак не використовується або недостатньо використовується 
протягом такої кількості років від дати публікації відомостей про 
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видачу свідоцтва або від дати, коли використання знака було припи-
нено: 

а) 1; 
б) 2; 
в) 3; 
г) 4. 

Варіант 4 

1. Право авторства на винахід в Україні охороняється: 

а) протягом життя винахідника; 
б) протягом чинності відповідного патенту; 
в) безстроково; 
г) протягом 70 років від дати подання відповідної заявки. 

2. Винахідник в Україні права на присвоєння свого імені створеній 
ним корисній моделі: 

а) має; 
б) не має; 
в) має, але в окремих випадках; 
г) не має, але в окремих випадках. 

3. Авторське право і право власності на матеріальний об’єкт, у 
якому втілено твір: 

а) завжди залежать одне від одного; 
б) не завжди залежать одне від одного; 
в) переважно залежать одне від одного; 
г) переважно не залежать одне від одного. 

4. До майнових прав автора в Україні не належить: 

а) виключне право на використання твору; 
б) виключне право на дозвіл використання твору іншими особами; 
в) виключне право на заборону використання твору іншими особа-

ми; 
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г) право на заборону, під час публічного використання твору згаду-
вання свого імені, якщо він, як автор твору, бажає залишитися 
анонімом. 

5. Європейська патентна конвенція укладена: 
а) у Мюнхені 5 жовтня 1973 р.; 
б) Римі 5 жовтня 1983 р.; 
в) Парижі 5 жовтня 1983 р.; 
г) Брюсселі 5 жовтня 2001 р. 
6. В Україні топографія інтегральної мікросхеми відповідає умо-

вам охороноздатності, якщо вона є: 
а) функціональною; 
б) компілятивною; 
в) оригінальною; 
г) ергономічною. 
7. Про реєстрацію права на використання кваліфікованого зазна-

чення походження товару в Україні видається: 
а) сертифікат; 
б) патент; 
в) свідоцтво; 
г) ліцензія. 
8. Експертиза заявки на сорт рослин в Україні відбувається по-

етапно протягом: 
а) 1 року; 
б) 3 років; 
в) 5 років; 
г) 7 років. 
9. Право США під автором розуміє: 
а) видавця; 
б) творця; 
в) перекладача; 
г) укладача. 
10. На товарний знак у США видається охоронний документ, 

який має назву: 
а) аффідавіт; 
б) сертифікат; 
в) патент; 
г) мандат. 
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Варіант 5 

1. Авторство на сорт рослини в Україні охороняється протягом: 

а) 10 років; 
б) 20 років; 
в) життя автора; 
г) безстроково. 

2. Обсяг прав на топографію інтегральної мікросхеми визнача-
ється: 

а) формулою топографії інтегральної мікросхеми; 
б) зображенням топографії інтегральної мікросхеми на нематеріаль-

ному носії; 
в) зображенням топографії інтегральної мікросхеми на матеріаль-

ному носії; 
г) описом топографії інтегральної мікросхеми. 

3. Офіційна публікація в Україні відомостей про кваліфіковане за-
значення походження товару не містить: 

а) відомостей про заявника; 
б) меж географічного місця, з яким пов’язують особливі властивос-

ті, певні якості або інші характеристики товару; 
в) опису основних особливих властивостей, певних якостей, репута-

ції, або інших характеристик товару; 
г) умов реєстрації простого зазначення походження товарів. 

4. Сертифікаційна марка у США не засвідчує: 

а) географічне походження товару; 
б) спосіб виготовлення товару; 
в) матеріал, якість, точність та інші характеристики товару; 
г) відсутність дилюції товарного знака. 

5. Об’єктом винаходу у США не вважається: 

а) технологія (process); 
б) машина (machine); 
в) виріб (manufacture); 
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г) франчиза (franhise). 

6. Суб’єктами суміжних прав в Україні не є: 

а) виконавці творів, їхні спадкоємці та особи, яким на законних під-
ставах передані суміжні майнові права щодо виконань; 

б) виробники програм, їхні спадкоємці (правонаступники) та особи, 
яким на законних підставах передано суміжні майнові права щодо 
фонограм; 

в) виробники відеограм, їхні спадкоємці (правонаступники) та осо-
би, яким на законних підставах передано суміжні майнові права 
щодо відеограм; 

г) режисери-постановники, художники-постановники, оператори-
постановники аудівізуального твору. 

7. Об’єкти, що є часткою рівня техніки, для визначення новизни 
винаходу враховуються в Україні: 

а) лише разом; 
б) лише окремо; 
в) позачергово; 
г) в останню чергу. 

8. Винахід в Україні має винахідницький рівень, якщо для фахівця 
винахід: 

а) не є очевидним; 
б) є напівзрозумілим; 
в) не є напівзрозумілим; 
г) має незначні недоліки. 

9. Авторське право на твір в Україні виникає внаслідок: 

а) реєстрації твору; 
б) створення твору; 
в) спеціального оформлення прав на твір; 
г) виконання передбачених законодавством формальностей. 

10. Міжнародна конвенція про охорону нових сортів рослин була 
укладена: 
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а) 2 грудня 1951 р.; 
б) 2 грудня 1961 р.; 
в) 2 грудня 1971 р.; 
г) 2 грудня 1991 р. 

Варіант 6 

1. Суб’єкти авторського права і суміжних прав не можуть в 
Україні управляти своїми правами: 

а) особисто; 
б) через орган судової влади; 
в) через свого повіреного; 
г) через організацію колективного управління. 

2. Об’єктами суміжних прав в Україні не є: 

а) фонограми, відеограми; 
б) передачі (програми) організацій мовлення; 
в) комп’ютерні програми; 
г) виконання літературних, драматичних, ліричних, музично-

драматичних, хореографічних та інших творів. 

3. Строк дії патенту України на винахід становить від дати по-
дання заявки таку кількість років: 

а) 10; 
б) 15; 
в) 20; 
г) 30. 

4. Обсяг правової охорони винаходу в Україні визначається: 

а) формулою винаходу; 
б) рефератом опису винаходу; 
в) кресленням винаходу; 
г) клопотанням заявника. 

5. Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків була укла-
дена: 
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а) 14 квітня 1850 р.; 
б) 14 квітня 1891 р.; 
в) 14 квітня 1950 р.; 
г) 14 квітня 1991 р. 
 
 

6. Правова охорона в Україні топографії інтегральні мікросхеми 
здійснюється шляхом її: 

а) використання; 
б) реєстрації; 
в) формальної експертизи; 
г) експертизи по суті заявленого рішення. 

7. В Україні простим зазначенням походження товару є: 

а) будь-яке словесне чи графічне позначення, що прямо чи опосере-
дковано вказує на географічне місце походження товару; 

б) не будь-яке словесне чи графічне позначення, що прямо вказує на 
географічне місце походження товару; 

в) не будь-яке словесне чи графічне позначення, що опосередковано 
вказує на географічне лише походження товару; 

г) спеціальне об’ємне позначення, що лише прямо вказує на геогра-
фічне місце походження товару. 

8. Умовою патентоспроможності сорту рослини в Україні не є: 

а) відрізняльність; 
б) функціональність; 
в) однорідність; 
г) стабільність. 

9. Гудвілом у США вважається: 

а) будь-яка перевага його власника під час здійснення ним підпри-
ємницької діяльності, зумовлена приміщенням, фірменним на-
йменуванням, товарним знаком тощо; 

б) гарне ставлення влади до заявника на одержання прав на товар-
ний знак; 
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в) доброзичливе ставлення органів масової інформації до власника 
знака для послуг; 

г) надання послуг власником знака для послуг за цінами, що є ниж-
чими за ринкові. 

10. У США немає такого виду патенту, як патент: 

а) корисності; 
б) на сорт рослини; 
в) на промисловий зразок; 
г) на корисну модель. 

Варіант 7 

1. Інтегральною мікросхемою в Україні вважається: 

а) радіоелектронний виріб, призначений для виконання функцій ім-
пульсного блока живлення; 

б) графічне зображення осцилограми для модуля розгортання; 
в) мікроелектронний виріб кінцевої або проміжної форми, призна-

чений для виконання функцій електронної схеми, елементи 
з’єднання якого неподільно сформовані в об’єкт і (або) на повер-
хні матеріалу, що становить основу такого виробу, незалежно від 
способу його виготовлення; 

г) схема електрична принципова підсилювача відтворення запису 
касетного магнітофона-приставки. 

2. Правова охорона простого зазначення походження товару на-
дається на підставі: 

а) рішення урядового органу; 
б) поданої заявником заяви; 
в) його використання; 
г) його реєстрації. 

3. Термін дії патенту України на сорт рослини (окрім винограду, 
деревинних і плодових культур) становить від дати надходження 
заявки таку кількість років: 

а) 5; 
б) 10; 
в) 15; 
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г) 20. 

4. Умовою патентоспроможності промислових зразків у США  
не є: 

а) новизна; 
б) неочевидність; 
в) орнаментальність; 
г) функціональність. 

5. Умовою патентоспроможності сорту рослини у США не є: 

а) новизна; 
б) одноманітність і стабільність; 
в) відрізняльність; 
г) неочевидність. 

6. Формальна експертиза винаходів в Україні зокрема встановлює 
належність зазначеного у заявці об’єкта: 

а) до переліку об’єктів, які можуть бути визнані винаходами; 
б) найсучасніших досягнень науки і техніки; 
в) ряду суспільно небезпечних технічних рішень; 
г) другорядних досягнень науки і техніки. 

7. Об’єктом винаходу в Україні може бути: 

а) відкриття; 
б) наукова теорія; 
в) комп’ютерна програма; 
г) пристрій. 

8. Майнові права виконавців в Україні охороняються протягом 
такої кількості років від дати першого запису виконання: 

а) 20; 
б) 30; 
в) 40; 
г) 50. 
9. Права виробників фонограм і відеограм в Україні охороняються 

протягом такої кількості років від дати першого опублікування фо-
нограми (відеограми) або їх першого звукозапису (відеозапису), якщо 

PDF created with FinePrint pdfFactory Pro trial version http://www.fineprint.com

http://www.fineprint.com


 
  

18 

фонограма (відеограма) не була опублікована протягом зазначеного 
часу: 

а) 20; 
б) 30; 
в) 40; 
г) 50. 

10. Договір про патентну кооперацію було укладено: 
а) у Вашингтоні 19 червня 1970 р.; 
б) Женеві 19 червня 1980 р.; 
в) Парижі 19 червня 1990 р.; 
г) Лондоні 19 червня 2000 р. 
Варіант 8 
1. Організації мовлення в Україні користуються суміжними пра-

вами протягом такої кількості років від дати першої публікації по-
відомення передачі: 

а) 20; 
б) 30; 
в) 40; 
г) 50. 
2. Авторське право в Україні діє протягом: 
а) 25 років від дня створення твору; 
б) 50 років; 
в) життя автора і 50 років після його смерті; 
г) життя автора і 70 років після його смерті. 
3. Об’єктом винаходу в Україні не може бути: 
а) пристрій; 
б) речовина; 
в) топографія інтегральної системи; 
г) спосіб. 
4. Згідно із Законом України “Про охорону прав на винаходи і ко-

рисні моделі” не можуть одержати правову охорону: 
а) методи виконання розумових операцій; 
б) штами мікроорганізмів; 
в) культури клітин рослин і тварин; 
г) застосування відомого способу за новим призначенням. 
5. Всесвітня конвенція про авторське право була укладена: 
а) у Женеві 6 вересня 1952 р.; 
б) Парижі 6 січня 1962 р.; 
в) Нью-Йорку 6 жовтня 1972 р.; 
г) Лондоні 6 листопада 1982 р. 
6. Топографія інтегральної мікросхеми в Україні — це: 
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а) зафіксоване на матеріальному носії просторово-геометричне роз-
міщення сукупності елементів інтегральної мікросхеми та 
з’єднань між ними; 

б) світлофільтр спеціальної конструкції з вбудованим у ньому інди-
катором подання команд, який відповідає критеріям, установле-
ним для промислових зразків; 

в) зафіксоване на нематеріальному носії тривимірне розміщення мі-
кроінтегральних елементів; 

г) просторово-графічне розміщення елементів інтегральної форми, 
яке перебуває у процесі постійних видозмін. 

7. Правова охорона в Україні кваліфікованих зазначень походжен-
ня товарів діє на підставі їх: 

а) використання; 
б) реєстрації; 
в) приватизації; 
г) інтернаціоналізації. 
8. Термін дії патенту України на сорт винограду, деревинних і 

плодових культур становить від дати надходження заявки таку кі-
лькість років: 

а) 30; 
б) 20; 
в) 15; 
г) 10. 
9. Умовою патентоспроможності винаходу у США не є:  
а) новизна; 
б) функціональність; 
в) корисність; 
г) неочевидність. 
10. Правова охорона промислових зразків бере у США відлік: 
а) від 1970 р.; 
б) 1842 р.; 
в) 1900 р.; 
г) 1950 р. 
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Варіант 9 

1. Одержання патенту на винахід в Україні є кроком: 

а) примусовим; 
б) добровільним; 
в) благодійним; 
г) антисоціальним. 

2. Вимога єдиності корисної моделі в Україні — це коли заявка 
стосується: 

а) великої групи корисних моделей; 
б) однієї корисної моделі; 
в) двох корисних моделей; 
г) одного винаходу і однієї корисної моделі одночасно. 

3. Початковий текст Закону України “Про охорону прав на про-
мислові зразки” було прийнято: 

а) 15 грудня 1991 р.; 
б) 15 грудня 1993 р.; 
в) 15 грудня1995 р.; 
г) 15 грудня 1997 р. 

4. В Україні термін реєстрації свідоцтва на знак для товарів і по-
слуг за клопотанням власника свідоцтва щоразу продовжується на 
таку кількість років: 

а) 5; 
б) 10; 
в) 15; 
г) 20. 

5. Паризька конвенція про охорону промислової власності була 
укладена: 

а) 20 вересня 1850 р.; 
б) 20 березня 1883 р.; 
в) 20 жовтня 1950 р.; 
г) 20 березня 1983 р. 
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6. Свідоцтво на топографію інтегральної мікросхеми в Україні діє 
наступну кількість років: 

а) 5; 
б) 10; 
в) 15; 
г) 20. 

7. Обсяг правової охорони, що надається реєстрацією права на 
використання кваліфікованого зазначення походження товару, ви-
значається в Україні зафіксованими у свідоцтві: 

а) характеристиками товару та межами географічного місця; 
б) характеристиками природних умов відповідного географічного 

місця; 
в) характеристиками людського фактору відповідного географічного 

місця; 
г) характеристиками товару, межами географічного місця та істори-

чними особливостями останнього. 

8. Патент на сорт рослини в Україні засвідчує лише: 

а) авторство; 
б) виключне право на його використання; 
в) заявника сорту; 
г) авторство на сорт і виключне право на його використання. 

9. У США правова охорона винаходів регулюється: 

а) законодавством на рівні штатів; 
б) законодавством федерального рівня та міжнародними угодами; 
в) як законодавством штатів, так і федеральним законодавством; 
г) лише міжнародними угодами. 

10. У США не надається правова охорона: 

а) винаходам; 
б) промисловим зразкам; 
в) корисним моделям; 
г) сортам рослин. 
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Варіант 10 

1. В Україні права, що випливають з реєстрації топографії інте- 
гральної мікросхеми (ІМС), діють від: 

а) дати подання заявки на топографію ІМС; 
б) публікації відомостей про топографію в офіційному органі; 
в) внесення відомостей про топографію ІМС до реєстру; 
г) дати видання охоронного документа на топографію ІМС. 

2. Свідоцтво, що підтверджує реєстрацію права на використання 
кваліфікованого зазначення походження твору діє в Україні протя-
гом такої кількості років від подання заявки: 

а) 5; 
б) 10; 
в) 15; 
г) 20. 

3. Початковий текст Закону України “Про охорону прав на сор-
ти рослин” не містив визначення такого поняття: 

а) сорт; 
б) насіння; 
в) ліцензований сорт; 
г) запатентований сорт. 

4. Перший патентний закон у США було прийнято: 

а) у 1960 р.; 
б) 1790 р.; 
в) 1890 р.; 
г) 1990 р. 

5. Чи може у США товарний знак символізувати гудвіл: 

а) безперечно так; 
б) безперечно ні; 
в) так, але лише за певних умов; 
г) ні, але лише за певних умов. 
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6. Попереджувальне маркування на продукти, виготовлені із за-
стосуванням запатентованого винаходу, містить в Україні зазна-
чення: 

а) номера патенту; 
б) автора винаходу; 
в) прізвища патентовласника — фізичної особи; 
г) назви патентовласника — юридичної особи. 
7. Бернська конвенція про охорону літературних і художніх тво-

рів була укладена: 
а) 9 вересня 1886 р.; 
б) 9 вересня 1990 р.; 
в) 9 вересня 1952 р.; 
г) 9 вересня 1986 р. 
8. Скільки років в Україні запатентований винахід може взагалі 

не використовуватися або недостатньо використовуватися перед 
тим як будь-яка особа, яка має бажання і виявляє готовність вико-
ристовувати відповідний винахід, має право звернутися до суду про 
надання їй дозволу на використання винаходу на умовах невиключної 
ліцензії: 

а) 2; 
б) 3; 
в) 4; 
г) 5. 
9. В Україні виключне право автора на дозвіл чи заборону вико-

нання твору дає йому право дозволити або забороняти: 
а) відтворення твору; 
б) публічну демонстрацію і публічний показ; 
в) розповсюдження примірників творів після їх першого уповнова-

женого продажу чи відчуження іншим способом; 
г) переклади творів. 
10. Права, що випливають із патенту на винахід в Україні, діють 

від дати: 
а) подання заявки; 
б) проведення експертизи; 
в) публікації відомостей про видачу патенту; 
г) внесення інформації про патент до відповідного реєстру. 
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