Про захист інтелектуальної власності
учнів-членів МАН України
Центр впровадження інтелектуальної власності Національного центру Мала академія
наук України розпочинає процес захисту інтелектуальної власності учнів-членів МАН.
Робота проводитиметься за двома напрямами:
 отримання Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір (комп’ютерна
програма або науковий твір);
 отримання деклараційного патенту на корисну модель або патент на винахід.
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Орієнтовний порядок проходження процедури:
Підготовка і подання заявки на патент (корисну модель) та/або заявки на реєстрацію
авторського права.
Одержання листа від Укрпатенту щодо підтвердження взяття документів на розгляд.
Оплата за подачу документів.
Одержання листа від Укрпатенту щодо позитивного рішення. Оплата за публікацію
інформації та державне мито за видачу патенту.
Отримання патенту та Додатку-опису до патенту, свідоцтва.
Перелік документів і матеріалів,
необхідних для отримання патенту
(авторського права):
Заява.
Опис винаходу.
Формула винаходу.
Креслення та інші ілюстративні
матеріали.
5. Реферат.
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Перелік документів і матеріалів,
необхідних для отримання
Свідоцтва про авторське право на твір
(комп’ютерну програму):
1. Заява.
2. Опис програми.
3. Інструкція з експлуатації

Документи подаються до Укрпатенту безпосередньо або поштою:
поштова адреса: вул. Глазунова, 1, Kиїв-42, 01601. Державне підприємство
"Український інститут промислової власності";
електронна адреса: http://base.ukrpatent.org/efiling/register.php
Корисна порада: На сайті http://www.ukrpatent.org/ua/bases2.html розміщено бази даних
патентів на корисні моделі та винаходи. Рекомендуємо ознайомитися з зареєстрованими патентами,
рефератами до патенту і порівняти власну розробку з вже запатентованими.

Звертаємо Вашу увагу, що всі фінансові питання, що пов’язані з обов’язковими
платежами за процес патентування Центр впровадження інтелектуальної власності бере
на себе.
Контактна особа: Анатолій Марущак, керівник Центру впровадження
інтелектуальної власності НЦ МАН України, тел. 096-158-13-61, e-mail: aragami@gala.net
Перелік документів, що додаються на електронних носіях:
1. Наказ міністерства освіти і науки від 22.01.2001 № 22 «Про затвердження Правил
складання і подання заявки на винахід та заявки на корисну модель».
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 19.09.2007 № 1148 (1148-2007-п) «Про
затвердження Порядку сплати зборів за дії, пов'язані з охороною прав на об'єкти
інтелектуальної власності».
3. Зразок заяви про видачу патенту України.
4. Зразок заяви про реєстрацію авторського права на твір.
5. Реквізити платежу.

