Алгоритм отримання патенту на винахід (корисну модель)
Винахід – це технічне рішення, яке відповідає умовам
патентоспроможності, не суперечить принципам гуманності і моралі та
законам природи.
Корисна модель фактично є підвидом винаходів, що має коротший
термін охорони та менш жорсткі умови патентоспроможності – новизну та
придатність до використання.
Реєстрація корисної моделі ідентична реєстрації винаходу.
Виходячи з цього, щоб отримати патент на винахід, слід здійснити
декілька кроків.
1 Переконатися, що винахід:
а) не є фантастичним, антигуманним або аморальним;
б) є новим, тобто суттєво відрізняється від існуючих подібних рішень;
в) є промислово придатним, тобто його можна виготовити та
використати;
г) при використанні буде приносити користь.
2. Визначити новизну технічного рішення, тобто пересвідчитись, що його
суть невідома в жодній країні світу. Для чого визначити індекси МПК і УДК,
провести патентний пошук (у спеціалізованих базах даних інтернету, в
бібліотеках) і виявити існуючий рівень техніки, а також подібні до винаходу
рішення – аналоги.
3. Провести порівняльний аналіз знайдених аналогів з винаходом, скласти
формулу винаходу.
3.1 Визначити сукупність суттєвих ознак кожного з аналогів. Через ці
ознаки виявити найбільш подібний до винаходу аналог – прототип.
3.2 Визначити сукупність суттєвих ознак винаходу.
3.3 Виписати всі суттєві ознаки прототипу і винаходу в три стовпчики:
а) ті, що є у прототипу і у винаходу;
б) ті, що є у прототипу і немає у винаходу;
в) ті, що є у винаходу і немає у прототипу.
3.4 Ґрунтуючись на тотожних і відмінних ознаках, скласти формулу
винаходу.
4. Використовуючи порівняльний аналіз аналогів, прототипу та винаходу,
формулу винаходу та відомості про позитивний ефект від винаходу, скласти
опис винаходу, а також реферат.
5. Узгодити підготовлену заявку з відділом з питань інтелектуальної
власності.
6. Заповнити стандартну Заяву на надання патенту, написати
супроводжуючий лист до Укрпатенту.
7. Надрукувати матеріали заявки на винахід у 5 прим. і передати у відділ з
питань інтелектуальної власності для реєстрації, підписання і відправлення на
державну науково-технічну експертизу.
8. Заявочні матеріали оформити у суворій відповідності до Методичних
рекомендацій, що додаються.

