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Олена БУРОВА,
головний експерт відділу контролю якості та удосконалення експертизи 
заявок на винаходи, корисні моделі та ТІМ (Укрпатент), 
м. Київ

Р
озглянуто особливості класифіку
вання з використанням Міжна
родної патентної класифікації 

об'єктів винаходів (корисних моделей), 
пов’язаних, як мінімум, з двома галузями 
і які за своєю природою характеризують
ся декількома аспектами. Увага акценту
ється на прикладах застосування класи
фікаційних індексів M П К, I l l O  поділя
ються на дві групи: класифікаційні 
індекси без обмежень у застосуванні та 
класифікаційні індекси з обмеженнями у 
застосуванні.

Нові технології змінюють світ бук
вально у нас па очах, причому настільки 
стрімко, що ми не встигаємо емоційно 
реагувати на зміни. Розробляються фун
даментально нові технології: папотехио- 
логії, екзоскелети для літніх і інвалідів, 
клітинні технології по вирощуванню 
цілих органів в пробірці, альтернативні 
відновлювані джерела енергії, 3D-npn- 
нтери... Стає повсякденним створення 
все нових і нових винаходів, які зміню
ють все навколо нас, і як результат, сві
товий патентний фонд щорічно попов
нюється сотнями тисяч патентних доку
ментів.

Для систематизації всього обсягу 
існуючої патентної інформації застосо
вується міжнародна патентна класифіка
ція різних редакцій (М П К ), яка форму
ється Всесвітньою організацією інтелек
туальної власності (B O IB ) з урахуванням 
розвитку різних напрямків науки та тех

ніки | 1 ]. М П К  була створена в результаті 
підписання' Страсбурзької угоди про 
Міжнародну Патентну Класифікацію, 
що набрала чинності 7 жовтня 1975 року, 
і передбачає побудову єдиної системи 
класифікації патентів. На теперішній час 
М П К  є обов’язковою для всіх патентних 
відомств країн світу. В М П К  впровадже
но найкращі рішення, т о  вже апробова
ні в патентних класифікаціях Європей
ського патентного відомства, С Ш А  та 
Японії.

М П К  створювалася й удосконалюва
лася протягом багатьох років головним 
чином як інформаційно-пошуковий 
інструмент на паперовому носії. Ви 
користання новітніх засобів інформацій
ної обробки уможливило швидку оброб
ку великих обсягів інформації, її опера
тивного передання від джерела до спо
живача. Задля ефективного застосування 
М П К  в електронному середовиші 
потрібні були зміни структури М П К  і 
методів її перегляду та застосування. У 
1999 році країни — учасниці Страс
бурзької угоди почали реформу М П К. 
Перехідний період тривав з 1999 по 2005 
рік. У результаті реформи М П К  були 
внесені наступні зміни: М П К  була роз
ділена на два рівня класифікації: основ
ний і розширений. Середній час перегля
ду редакції М П К  з кожним роком скоро
чувався.

Однак з 01.01.2011 року BO IB  оголо
сило про призупинення дворівневої сис-
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теми класифікації, залишивши тільки 
оди и р і не и ь розширений. Для розшире
ного рівня був скасований тримісячний 
період перегляду і всі зміни стали запро
ваджуватися з 01 січня наступного року. 
На теперішній час для кожної нової вер
сії М ІЖ  вказується рік і місяць, коли 
вона набирає чинності, наприклад. 
МП K.-2016.01.

На нинішньому етапі розвитку 
науки і техніки все складніше закласи- 

<|)ii<ynaти об'єкт винаходу, використо
вуючи тільки один класифікаційний 
індекс. Все більше об’єктів винаходів 
(корисних моделей) пов'язані, як міні
мум, з двома галузями і за своєю приро
дою характеризуються декількома аспек
тами.

Прикладом можуть слугувати нано- 
техподогії, т о  знаходяться в авангарді 
сучасних напрямків розвитку науки та 
техніки. Можна сказати, що вони запо
чаткували якісно новий етан у багатьох 
сферах життєдіяльності: медицині та біо- 
технології, електроніці та інформаційних 
технологіях, екології, сільському госпо
дарстві, енергетиці, військових дослід
женнях. Перші винаходи, шо стосуються 
нанооб'єктів. були результатами дослід
жень в галузі твердого тіла (нанострукту- 
ри та наночастки) та в галузі біотехноло- 
гії та мікробіології (ианоорганічпі струк
тури). І, як наслідок тісного зв’язку окре
мих видів нанотехнології з існуючими 
макротехнологіями, винаходи шодо 
нанооб'єктів при проведенні класифіка
ційного пошуку можна було знайти 
майже но всім розділам M 11K . У 2000 р. в 
М П К  був введений клас B82 «Нанотех
нології», який повинен був забезпечува
ти класифікування об’єктів напотехно- 
логії, а саме: характеристик, одержуван
ня та обробляння наноструктур. Але саме 
тісний зв’язок окремих видів нанотехно
логії з існуючими макротехнологіями та 
особливості розвитку і структури М П К  
виявили проблему класифікування тех
нологій, шо зароджуються і стрімко роз
виваються на підгрунті існуючих галузей 
науки і техніки.

Аби уникнути суттєвого перегляду в 
MI IK  201 1.01 був введений підклас B82Y. 
Класифікаційні індекси підкласу B82Y 
не мають самостійного статусу, викорис
товуються в патентних документах, шо 
вже мають основний класифікаційний 
індекс, і! якості позначки «нано» і засто
совуються тільки разом з основним кла
сифікаційним індексом. Ці особливості 
зазначені у Примітках до підкласу B82Y. 
що наведені нижче:

1. Цей підклас охоплює застосування 
і аспекти наноструктур, одержаних будь- 
яким способом, і не обмежується нанос
труктурами, сформованими шляхом 
маніпулювання окремими атомами або
М О Л  Є KV j І ам I I .

2. Слід звернути увагу на Примітку
після заголовка класу B82. в якііі дається 
ви знамен її я термінів «нанорозмір».
«паношкала» та «наноструктура», засто
сованих у цьому підкласі.

3. Цей підклас призначений для 
забезпечення повного пошуку об'єктів, 
шо відносяться до наноструктур, шляхом 
комбінування класифікаційних індексів 
цього підкласу з класифікаційними 
індексами інших підкласів. Тому цей під
клас охоплює аспекти наноструктур, які 
також можуть бути повністю або частко
во охоплені іншими рубриками М П К.

4. Цей підклас призначений для 
обов’язкового додаткового класифіку
вання об'єктів, уже покласифікованих як 
таких в інших класифікаційних рубри
ках, наприклад:

B82B наноструктури, сформовані 
шляхом індивідуальної о маніпулювання 
атомами, молекулами або обмеженими 
сукупностями молекул як дискретними 
елементами

A61K 9/51 нанокагісули для медич
них препаратів

B05D 1/20 плівки Ленгмюра- 
Блоджетта

C01B 31/02 вуглецеві наноструктури. 
наприклад букіболи, нанотрубки, нано- 
котушки, нанобублики або наноцибули-
Hll

G01Q методи або пристрої з вико-
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ристаниям сканунального зонда
Ci()2F 1/017 оптичні квантові ями або 

ящ и к и
HOlF 10/32 наноструктуровані тонкі 

магнітні плііікіт
HOlF 41/30 модекулярио-промеїіеііа 

епітаксія (М П Е )
H01L 291115 квантоію-лротові тран

шеї ори
5. Класифікаційні індекси нього під

класу не проставляються першими в 
патентних докумен тах.

6. У цьому підкласі застосовується 
багагоасїїC K I i i е класнфікунання, тому 
характеристики об’єктів, охоплені біль
ше ніж однією з груп цього підкласу, слід 
класифікувати в кожній з цих груп.

Цікаво, що в результаті класифіка
ційного пошуку в патентній БД Lspa- 
cenet за індексами М П К  у групі B82Y 
99/00 було знайдено 4034 документи. А 
це свідчить про розширення кола засто
сування нанотехнології, які ще не мають 
відповідної рубрики в М П К. Має сенс 
при вивченні рівня техніки в сфері напо- 
техпологій не оминути увагою зазначені 
документи.

Ще одним прикладом може слугува
ти технологія пошарового синтезу, тобто 
виютовлення тривимірних | З D | об'єктів 
додатковим нанесенням, додатковою 
агломерацією або додатковим нашару
ванням, наприклад, за допомогою З D- 
друку. З D-друк надає необмежені мож
ливості для експериментів у таких сфе
рах. як архітектура, будівництво, меди
цина, освіта, моделювання одягу, дріб- 
носерійне виробництво, ювелірна спра
ва, і навіть в харчовій промисловості.

Для забезпечення класифікаційного 
пошуку винаходів в галузі 3D-друку із 
рамках М Г ІК  2015.01 був введений клас 
ВЗЗ «Технологія адитивного виготов
ляння» і підклас B33Y «Адитивне виго
товляння, тобто виготовляння тривимір
них |3d| об’єктів шляхом адитивного 
осаджування, адитивного накопичуван
ня або адитивного нашаровування, 
наприклад, за допомогою ЗО-друкуван- 
ня, стереолітографії або селективного

року, коли компанія Charles Hull розро
била технологію тривимірною друку для 
відтворення об'єктів з використанням 
цифрових даних і запатентувала техніку 
стереолітографії, і до 2015 року переваж
на більшість винаходів у галузі 3D-друку 
мала класифікаційний індекс B29C67/00 

«Технічні прийоми формування, не 
охоплені групами B29C39/00 
B29C65/00, B29C70/00 або B29C73/00». 
He пояснюється тим, що З D-друк виник 
на базі існуючих технологій формування 
матеріалів у пластичному стані.

Класифікаційні індекси підкласу 
B33Y (аналогічно підкласу B82Y) не 
мають самостійного статусу, використо
вуються в патентних документах, що вже 
мають основний класифікаційний 
індекс, в якості позначки «ЗО-друк» і 
застосовуються тільки разом з основним 
кл ас и ф і ка ці й н и м і н де ксо м.

Найбільш повним для детального 
вивчення існуючого рівня техніки в 
даній галузі є класифікаційний пошук. 
Для порівняння: в результаті пошуку в 
патентній БД Fspacenet за ключовими 
словами «3D print» знайдено 7983 доку
мента. а за індексами М П К  у підкласі 
B33Y 4152 документа і v групі B29C67 
більш ніж 10 тис. документів відповідно. 
Без сумніву, заявники, що мають намір 
подати заявку, яка стосується 3D-друку, 
повинні враховувати під час пошуку, 
вивчення рівня техніки в зазначенііі 
галузі та підготовки матеріалів заявки 
подібні особливості застосування під
класу B33Y.

У Примітках до підкласу B33Y зазна
чається:

1. Цей підклас охоплює адитивне 
виготовляння, незалежно від процесу 
або використовуваного матеріалу.

2. Цеіі підклас призначений для 
забезпечування вичерпного пошуку 
тематики, пов'язаної з адитивним виго
товлянням шляхом комбінації класифі
каційних індексів цього підкласу з класи
фікаційними індексами інших підкласів. 
Таким чином, цеіі підклас охоплює
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аспекти адитивного виготовляння 
(наприклад ЗО-друкування), які також 
могли бути повністю або частково охоп
лені в М П К.

3. Цей підклас призначений для 
обов'язкового додаткового класифіку
вання тематики,вже покласифікованої в 
інших класифікаційних рубриках, у 
випадках, коли об’єкт містить аспект 
ад и ■т и в н о го в и гот о в л я н н я .

4. Класифікаційні індекси нього під
класу не проставляються першими в 
патентних документах.

5. У ньому підкласі застосовується 
багатоаспектна класифікація, так шо 
аспекти тематики, які охоплені більш, 
ніж однією з її груп, класифікують у кож
ній з цих груп.

Підкласи B82Y і B33Y можна віднес
ти до підкласів М П К  з особливостями у 
застосуванні, які доцільно більш деталь
но розглянути.

Всі класифікаційні індекси М П К  
поділяються на дві групи: класифікаційні 
індекси без обмежень у застосуванні та 
класифікаційні індекси з обмеженнями у 
застосуванні. До другої групи належать 
класифікаційні індекси підкласів AOlР, 
A61P, A61Q, B33Y, B82Y. що не мають 
самостійного статусу і застосовуються 
тільки разом з основним класифікацій
ним індексом.

Обмеження у застосуванні класифіка
ційних індексів підкласів AOl Р, A61P. 
A61Q, B33Y, BX2Y поля гають у тому, що їх:

• застосовують для додаткового кла

сифікування об’єктів (конкретне вико
ристання, призначення або власт ивість), 
уже покласифікованих як таких в інших 
класифікаційних рубриках;

• не проставляют !) першими в патен
тних документах.

На відміну від класифікаційних 
індексів підкласів B33Y. B82Y класифіка
ційні індекси підкласів AOl Р, A61P. 
A61Q пов’язані з лімітованим переліком 
основних класифікаційних індексів. Для 
кращого розуміння зв'язки між основни
ми класифікаційним індексами та класи
фікаційними індексами підкласів AOl Р. 
A61P, A61Q, B33Y, B82Y наведені в таб
лиці 1.

Уважне ставлення до Приміток до 
підкласів AOl Р, A61P. A61Q, B33Y, B82Y 
допомагає уникнути помилок у їх засто
суванні.

Як приклад можна навести пошире
ну помилку, якої припускаються при 
класифікуванні способів хірургічного 
або терапевтичного лікування та діагнос
тики людини або тварини.

Українське патентне законодавство 
визнає промислово придатними способи 
хірургічного або терапевтичного лікуван
ня та діагностики людини або тварини 
|2|. У разі подання заявки на спосіб про
ведення хірургічної операції, не пов’яза
ної з використанням речовини, виникає 
питання класифікування об’єкта винахо
ду. Класифікаційні індекси підкласу 
A61P є зручними для зазначення в якості 
суттєвих ознак характеристик патології

Таблиця 1
Класифікаційні індекси з обмеженнями у застосуванні

Основний класифікаційний індекс
Пов'язаний класифікаційний індекс (не мас самостійного  
статусу, застосовуґться тільки разом з основним 
класифікаційним індексом)

A01N, C12N, C01,C07, C08.
A01P -  бюцидна, репелентна, атрактантна дія або дія 
хімічних сполук або препаратів, що регулюють ріст рослин

A61K, C12N, C01,C07, C08
A61P -  терапевтична активність хімічних сполук або 
медичних препаратів

A61K8/00, C11D, C12N. C01, C07, C08.
A61Q застосовування косметичних або подібних гігкнічних  
препаратів

Класифікаційні рубрики МПК
B33Y -  адитивне виготовляння (наприклад ЗО-друкування), 
незалежно від процесу або використовуваного матеріалу

Класифікаційні рубрики МПК 
(наприклад: B82B, A61K9/51, B05D 
1/20, C01B 31/02, G01Q, G02F 1/017, 
H01F 10/32, H01F 41/30, H01L 29/775)

B82Y -  конкретні застосування або призначення 
наноструктур; вимірювання або аналіз наноструктур; 
одержування або обробляння наноструктур
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Деякі аспекти застосування МПК на сучасному етапі розвитку технологійвш еш ь

пацієнта (хвороби, синдрому, симпто
му). на яку спрямоване проведення 
хірургічних операцій. Ллє, і урахуванням 
Приміток до підкласу Л61 Р, для класифі
кування способу лікування, не пов'яза
ного if застосуванням речовини, класи
фікаційні індекси підкласу A 61 P не 
можуть бути використані, оскільки вони 
пов'язані з основними класифікаційни
ми індексами підкласів A61K, C12N або 
k.t асі в C0I. C07, C08. в яких класифіку
ються хімічні сполуки або медичні пре
парати. Тому в цьому випадку доцільно 
класифікувати спосіб проведення хірур
гічних операцій у поєднанні з хірургіч
ним або іншим медичним пристроєм.

Ще однією поширеною помилкою є 
використання класифікаційних індекс
ів підкласу AOlP (біоцидна, репелентна, 
атракгантна дія або дія хімічних сполук 
або препаратів, що регулюють ріст рос
лин) разом з класифікаційними індекс
ами класу A61 (М Е Д И Ц И Н А  АБО  
В Е Т Е Р И Н А Р ІЯ : Г ІГ ІЄ Н А ) без зазна
чення класифікаційних індексів AOIN , 
C12N. СОЇ, C07, C08 для класифікуван
ня. наприклад, антимікробних компо
зицій або засобів для медичних цілей. 
Відповідно до примітки І до підкласу 
Л01P «цей підклас охоплює біоцидну. 
атрактантну, репелентну дію або дію 
хімічних сполук або препаратів, т о

регулюють ріст рослин, що уже покла- 
сифіковані як такі в підкласах AOlN або 
C12N, або в класах СОЇ. C07 або C08». 
Також треба звернути увагу заявників 
на посилання в заголовку підкласу 
AOlN на підклас A61K. «препарати для 
медичних, стоматологічних або гігіє
нічних цілей, які вбивають або запобі
гають росту або розмноженню небажа
них організмів A61K.». Класифікування 
антимікробних властивостей у цьому 
випадку в рубриці AOlP 1 /00 є помилко
вим, оскільки з класифікаційними 
індексами класу A61, а більш точно 
A61K, пов'язана відповідна класифіка
ційна група A61P 31/04 (антибактері
альні засоби).

З огляду на те. що класифікування є 
процесом інтелектуальним і високовит- 
ратним.' B O IВ було створено автоматизо
ваний класифікатор ІРССАТ, призначе
ний головним чином для надання допо
моги в класифікуванні патентних доку
ментів за класами, підкласами й основ
ними групами М П К  [3|. Провідні патен
тні відомства також використовують 
автоматизовані засоби для полегшення 
та прискорення процесу класифікуван
ня. Проте вирішальна роль у процесі точ
ного та вичерпного класифікування 
об'єктів винаходів (корисних моделей) 
залишається за людиною.

f t
Використані джерела
[1] М іжнародна патентна класиф ікац ія. Повний текст (2016.01) 
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[2j Закон України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі» ( http://zakon 
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|3] ІР С С А Т  Categorization Assistant in the International Patent Classification 
version 2013.01 ( https://www3.wipo.int/ipccat/)
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