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ДП «УкраДП «Український інститут промислової власностіїнський інститут промислової власності»»  

«Особливості експертизи винаходів «Особливості експертизи винаходів 

(корисних моделей), для (корисних моделей), для 

характеристики яких використано характеристики яких використано 

неправильна або недоречна неправильна або недоречна 

термінологія».термінологія».    



Доповідь присвячена огляду помилок заявників при складанні формул Доповідь присвячена огляду помилок заявників при складанні формул 

винаходів (корисних моделей), які пов’язані із використанням винаходів (корисних моделей), які пов’язані із використанням 

неправильної або недоречної термінології.неправильної або недоречної термінології.  

Досить часто експерти стикаються з випадками, коли для Досить часто експерти стикаються з випадками, коли для 

характеристики об’єктів винаходів (корисних моделей) використані характеристики об’єктів винаходів (корисних моделей) використані 

терміни, яким у матеріалах заявки приписується  поняття, які не терміни, яким у матеріалах заявки приписується  поняття, які не 

відповідають звичайному змісту цих термінів, який випливає із відповідають звичайному змісту цих термінів, який випливає із 

загальновизнаних джерел науковозагальновизнаних джерел науково--технічної інформації (підручники, технічної інформації (підручники, 

енциклопедії, словники….). енциклопедії, словники….).   

Такі недоліки матеріалів заявки обумовлені неуважністю або Такі недоліки матеріалів заявки обумовлені неуважністю або 

недостатньою обізнаністю заявника із спеціальною термінологією або недостатньою обізнаністю заявника із спеціальною термінологією або 

спробою навмисного заплутування експертів, за для досягнення спробою навмисного заплутування експертів, за для досягнення 

відповідності винаходів (корисних моделей) умовам патентоздатності.відповідності винаходів (корисних моделей) умовам патентоздатності.  

Однак, такі помилки заявників, як правило призводять до негативних Однак, такі помилки заявників, як правило призводять до негативних 

результатів результатів при проведенні експертизипри проведенні експертизи, аж до  відмови у видачі , аж до  відмови у видачі 

патенту.патенту.  

  



Згідно з ч..7, 8 ст.12 ЗаконуЗгідно з ч..7, 8 ст.12 Закону  

                  Опис винаходу  (корисної  моделі)  повинен  викладатися  у Опис винаходу  (корисної  моделі)  повинен  викладатися  у 

визначеному  порядку  і розкривати суть винаходу (корисної моделі) визначеному  порядку  і розкривати суть винаходу (корисної моделі)   

настільки ясно  і  повно,  щоб  його  зміг  здійснити  фахівець  у настільки ясно  і  повно,  щоб  його  зміг  здійснити  фахівець  у 

зазначеній галузі. зазначеній галузі.   

      Формула  винаходу  (корисної моделі) повинна виражати його суть, Формула  винаходу  (корисної моделі) повинна виражати його суть, 

базуватися на описі і викладатися у визначеному порядку ясно базуватися на описі і викладатися у визначеному порядку ясно   

і стислоі стисло..    



  

  

Досить часто експерти стикаються з випадками, коли відсутність ясності Досить часто експерти стикаються з випадками, коли відсутність ясності 

в заявці на винахід обумовлена не лише недостатністю або надмірністю в заявці на винахід обумовлена не лише недостатністю або надмірністю 

ознак в формулі, але й використанням в матеріалах заявки термінології, ознак в формулі, але й використанням в матеріалах заявки термінології, 

змістове навантаження якої не відповідає її суті.змістове навантаження якої не відповідає її суті.  

  

  

Поняття неясність в даному випадку має наступне визначення : Поняття неясність в даному випадку має наступне визначення :   

         Неясність - вживання поняття з недостатньо визначеним, 

розпливчастим змістом. Вживання і розуміння поняття передбачає 

знання його сенсу або змісту і чітке уявлення про клас тих  об'єктів, до 

яких воно відноситься 

(Енциклопедичний словник. — М.: Гардарики. Під ред. А.А. Ивіна. 

2004.)    

  

  

 

 

  



Вживаючи ті чи інші терміни для характеристики об'єкта, заявник має Вживаючи ті чи інші терміни для характеристики об'єкта, заявник має 

переконатись, що вони відповідають змісту і суті понять, для позначення яких їх переконатись, що вони відповідають змісту і суті понять, для позначення яких їх 

використано.використано.  

 

Неправильне вживання термінів частіш за все призводить до порушення вимоги Неправильне вживання термінів частіш за все призводить до порушення вимоги 

визначеності та однозначності, яка лежить в основі закону тотожності в логіці та визначеності та однозначності, яка лежить в основі закону тотожності в логіці та 

врахована в вимогах до формули винаходу:врахована в вимогах до формули винаходу:  

  

              п. 7.1.5 Правил складання:п. 7.1.5 Правил складання:  

  Ознаки винаходу (корисної моделі) у формулі винаходу (корисної моделі) Ознаки винаходу (корисної моделі) у формулі винаходу (корисної моделі) 

викладають таким чином, щоб забезпечити можливість їх ідентифікації, тобто викладають таким чином, щоб забезпечити можливість їх ідентифікації, тобто 

однозначного розуміння їх змісту фахівцем на основі відомого рівня техніки.однозначного розуміння їх змісту фахівцем на основі відомого рівня техніки.  

  

  



Далі наведені конкретні приклади таких помилок:Далі наведені конкретні приклади таких помилок:  

Приклад 1Приклад 1  

          Приклад простий, але наочно показує недоречність використання поняття, Приклад простий, але наочно показує недоречність використання поняття, 

яке не відповідає суті винаходу, для його характеристики.яке не відповідає суті винаходу, для його характеристики.    

  

Заявлено:Заявлено:          

““Спосіб виготовлення Спосіб виготовлення пряжіпряжі  при якому використовують нитки, який при якому використовують нитки, який 

відрізняєтьсявідрізняється  тим, що, з ниток одержують тим, що, з ниток одержують пряжупряжу  шляхом в'язання шляхом в'язання 

ланцюжка з повітряних петель.”ланцюжка з повітряних петель.”  

  

  



Згідно з визначеннями, які дає Великий тлумачний словник сучасної 
української мови: 
Пряжа - Довга тонка нитка зі зсуканих, порівняно коротких волокон 
(конопель, льону, бавовни, вовни і т. ін.), яку одержують при прядінні. || 
Скручені, зсукані нитки, що використовуються для виробництва тканин. 
Прядіння - Дія за знач. Прясти;  
Прясти - Скручуючи волокна коноплі, льону і т. ін., робити безперервну 
тонку нитку, пряжу. ||. Виготовляти пряжу для певної тканини. 

В'язання 

1)  Дія за знач. в'язати. 

2) Виріб, який в'яжеться або зв'язаний. 

3) Те саме, що в'язь. 

 



..  

ЗЗ  оглядуогляду  нана  вищезазначенівищезазначені  визначеннявизначення  понять,понять,  
бачимо,бачимо,  щощо  термінтермін  ““пряжапряжа””  застосованозастосовано  заявникомзаявником  
невірно,невірно,  тактак  якяк  виріб,виріб,  щощо  отримуєтьсяотримується  вв  результатірезультаті  
в'язанняв'язання  ланцюжкаланцюжка  зз  нитокниток  нене  єє  пряжеюпряжею,,  вв  їїїї  
розумінні,розумінні,  аа    єє  в'язанимв'язаним    виробомвиробом  зз  ниток,ниток,  якийякий  являєявляє  
собоюсобою  повітрянийповітряний  ланцюжокланцюжок  (див(див  фігфіг..11))..    
За рахунок не правильного застосування заявником За рахунок не правильного застосування заявником 
поняття “поняття “пряжапряжа” для характеристики виробу в ” для характеристики виробу в 
формулі, ситуація склалась наступна:формулі, ситуація склалась наступна:  

                  ПризначенняПризначення  визначеновизначено  заявникомзаявником  невірно,невірно,  аа  відвід  
так,так,  вв  межахмежах  формули,формули,  досягнутодосягнуто  бутибути  нене  може,може,  щощо  
формальноформально  вказуєвказує  нана  відсутністьвідсутність  промисловоїпромислової  
придатностіпридатності..  

                  ОднакОднак  вв  межахмежах  матеріалівматеріалів  заявкизаявки  тата  нана  основіоснові  
відомихвідомих  зз  джерелджерел  інформаціїінформації  визначень,визначень,  експертизаекспертиза  
можеможе  визначитивизначити  поняття,поняття,  якеяке  характеризуєхарактеризує  
призначенняпризначення  уу  вірномувірному  йогойого  значенні,значенні,  аа  самесаме::  
““СпосібСпосіб  виготовленнявиготовлення  виробувиробу  зз  нитокниток””  

                    ІІ  вв  такомутакому  випадкувипадку  маємає  місцемісце  повнаповна  відомістьвідомість  
заявленогозаявленого  винаходувинаходу  зз  рівнярівня  техніки,техніки,  зокремазокрема  з 
підручника для 5-7 класів восьмирічної школи 
“Домоводство”, видавництво “Радянська 
школа”. – Київ – 1968.,,  щощо  вказуєвказує  нана    
невідповідністьневідповідність  йогойого  умовіумові  патентоздатностіпатентоздатності  
“Новизна”“Новизна”  
  



Приклад 2.Приклад 2.  

  Цей приклад складніший, так як в ньому не просто використана 

неправильна термінологія для характеристики призначення винаходу, але 

й здійснена спроба під цим призначенням отримати патент на пристрій, 

здійснення якого суперечить фундаментальним фізичним законам.    

  
Згідно формули винаходу  заявлено «Хімічне джерело електроенергії». 

 

В ході аналізу матеріалів заявки встановлено, що конструктивно можна 
створити матеріальний об’єкт, який характеризується усіма ознаками, 
які включені до формули винаходу. 

  

 



Відповідно до фундаментальних наукових знань хімічним джерелом 
електричної енергії або хімічним джерелом струму (ХДЕЕ/ХДС) 
прийнято називати пристрій для безпосереднього перетворення 
хімічної енергії активних речовин (окисно-відновних реакцій) в 
електричну енергію. 

         До хімічних джерел електричного струму належать гальванічні 
елементи й акумулятори. Гальванічний елемент — хімічне джерело 
електричного струму одноразового використання. Акумулятор — 
хімічне джерело електричного струму багаторазового використання. 

 
 

 

http://school.xvatit.com/images/9/91/F979.jpg


Однак в описі замість інформації, необхідної для розкриття роботи 
ХДЕЕ/ХДС та обґрунтування його технічно значущих властивостей, 
наведена інформація, яка вказує на те, що заявлений пристрій не 
функціонує за тими принципами, які покладені в основу пристроїв, 
щодо яких в науково-технічних джерелах використовують терміни 
ХДЕЕ/ХДС, а навпаки зазначено, що речовини використані в пристрої 
участі в енерго/струмоутворюючих окисно-відновних реакціях не 
беруть, всі перетворення проходять у зворотних напрямках під час 
використання заявленого джерела для отримання електроенергії 
таким чином, що з часом такого використання заявленого джерела 
склад електроліту та електродів не змінюється. 

 

Отже,Отже,  відомостівідомості  вв  заявці,заявці,  щощо  описуютьописують  роботуроботу  пристроюпристрою  вказуютьвказують  нана  
функціонуванняфункціонування  заявленогозаявленого  джереладжерела  нана  іншихінших  фізикофізико--хімічниххімічних  
принципахпринципах  ніжніж  ХДЕЕ/ХДСХДЕЕ/ХДС  уу  загальновживаномузагальновживаному  значеннізначенні  цихцих  
термінів,термінів,  щощо  вводитьвводить  вв  омануоману  стосовностосовно  фізичноїфізичної  сутісуті  заявленогозаявленого  
пристроюпристрою  тата  теоретичнихтеоретичних  засадзасад  йогойого  роботироботи..  

 



ЗаявникуЗаявнику  булобуло  вказановказано  нана  нене  співпадінняспівпадіння  міжміж  призначеннямипризначеннями  вв  
формуліформулі  іі  описі,описі,  внаслідоквнаслідок  неправильногонеправильного  вживаннявживання  термінутерміну  ХДЕЕХДЕЕ  тата  
запропонованозапропоновано  виправитивиправити  матеріалиматеріали  заявкизаявки..  

  

ЗаявникЗаявник  змінзмін  вв  описопис  винаходувинаходу  нене  вніс,вніс,  аа  назвуназву  винаходувинаходу  змінивзмінив  
««ХімічнеХімічне  джерелоджерело  електроенергіїелектроенергії  якеяке  працюєпрацює  заза  рахунокрахунок  силсил  
електролітичноїелектролітичної  дисоціаціїдисоціації»,»,  чимчим  взагалівзагалі  зробивзробив  заявленийзаявлений  термінтермін  нене  
ідентифікованимідентифікованим..  

  

Причому,Причому,  слідслід  зазначити,зазначити,  щощо  описопис  роботи,роботи,  спосібспосіб  тата  метамета  
використаннявикористання  заявленогозаявленого  об'єктаоб'єкта  винаходувинаходу  свідчилисвідчили  пропро  те,те,  щощо  
істинноістинно  вказанимвказаним  заявникомзаявником  призначеннямпризначенням  заявленогозаявленого  винаходувинаходу  єє  
самоперетвореннясамоперетворення  (тобто(тобто  безбез  витративитрати  енергіїенергії  іншогоіншого  виду)виду)  тепловоїтеплової  
енергії,енергії,  якуяку  маємає  розчинрозчин  припри  кімнатнійкімнатній  температурі,температурі,  уу  електроенергіюелектроенергію  ізіз  
одночаснимодночасним  охолодженнямохолодженням  розчину,розчину,  нижченижче  кімнатноїкімнатної  температуритемператури..  
ВідповіднеВідповідне  поняттяпоняття  можнаможна  короткокоротко  іі  точноточно  охарактеризуватиохарактеризувати  виразомвиразом::  
““ПристрійПристрій  длядля  прямогопрямого  перетворенняперетворення  теплатепла  оточуючогооточуючого  
середовищасередовища  уу  електроенергіюелектроенергію”,”,  щощо  самосамо  попо  собісобі  неможливонеможливо  тактак  якяк  
суперечитьсуперечить  фундаментальномуфундаментальному  фізичномуфізичному  законузакону  ––  другомудругому  законузакону  
термодинамікитермодинаміки..  ІІ  пристрій,пристрій,  створенийстворений  заза  заявленимзаявленим  винаходом,винаходом,  нене  
можеможе  реалізуватиреалізувати  вказаневказане  заявникомзаявником  уу  описіописі  дійснедійсне  йогойого  призначенняпризначення..    
  



Таким чином, можемо зробити висновок, що термін було застосовано Таким чином, можемо зробити висновок, що термін було застосовано 

заявником з метою заплутати експертизу та отримати патент на винахід, заявником з метою заплутати експертизу та отримати патент на винахід, 

реалізація якого неможлива, так як базується на порушенні реалізація якого неможлива, так як базується на порушенні 

загальновизнаних фізичних законів.загальновизнаних фізичних законів.  

  



В вищенаведених прикладах причини, що спонукають заявників В вищенаведених прикладах причини, що спонукають заявників 

використовувати невірні терміни, обумовлені скоріш за все бажанням використовувати невірні терміни, обумовлені скоріш за все бажанням 

завуалювати відсутність новизни або суперечність між принципом завуалювати відсутність новизни або суперечність між принципом 

роботи заявленого пристрою і другим законом термодинаміки. роботи заявленого пристрою і другим законом термодинаміки.   

  

Але трапляються випадки неправильного використання термінів для Але трапляються випадки неправильного використання термінів для 

характеристики об'єктів винаходу, що мають явно помилковий характер і характеристики об'єктів винаходу, що мають явно помилковий характер і 

наряду з непорозуміннями між заявником і експертизою, призводять наряду з непорозуміннями між заявником і експертизою, призводять 

іноді і до казусних ситуацій.іноді і до казусних ситуацій.  



      

          Приклад 3Приклад 3  
  

        “Візок“Візок  длядля  транспортуваннятранспортування  кабанакабана  вздовжвздовж  проходівпроходів  уу  відсіку,відсіку,  вв  якомуякому  
розташованірозташовані  загонизагони  зізі  свиноматками,свиноматками,  якийякий  включаєвключає  збірнузбірну  клітку,клітку,  якаяка  
міститьмістить  підлогупідлогу  ,,  двідві  боковібокові  стінкистінки  ,,  кожнакожна  зз  якихяких  встановленавстановлена  нана  
відповіднійвідповідній  стороністороні  відносновідносно  повздовжньоїповздовжньої  осьовоїосьової  лініїлінії    збірноїзбірної  клітки,клітки,  
переднюпередню    тата  заднюзадню  стінкистінки  тата  принаймніпринаймні  одніодні  двері,двері,  причомупричому  збірназбірна  
кліткаклітка  ізіз  розміщенимрозміщеним  вв  нійній  кабаномкабаном  встановленавстановлена  нана  наземніназемні  колесаколеса  ……””  

  

ВикористанняВикористання  вв  формуліформулі  такоготакого  виразувиразу  робитьробить  “кабана”“кабана”  елементомелементом  

конструкціїконструкції  заявленогозаявленого  пристроюпристрою..  НаНа  вимогувимогу  експертизиекспертизи  виключитивиключити  ізіз  

характеристикхарактеристик  пристроюпристрою  зазначеннязазначення  кабана,кабана,  якяк  конструктивноїконструктивної  частиничастини  

заявленогозаявленого  пристрою,пристрою,  заявникзаявник  відповів,відповів,  щощо  безбез  такоготакого  зазначення,зазначення,  нана  

йогойого  думку,думку,  характеристикахарактеристика  пристроюпристрою  єє  неповноюнеповною..  



  

ДляДля  забезпеченнязабезпечення  повнотиповноти  характеристикихарактеристики  конструктивногоконструктивного  

виконаннявиконання  заявленогозаявленого  пристроюпристрою  зазначенийзазначений  виразвираз  правильноправильно  булобуло--бб  

видозмінитивидозмінити  тактак::  “для“для  розміщенярозміщеня  вв  нійній  кабанакабана””,,  щощо  характеризуєхарактеризує  

конструктивніконструктивні  особливостіособливості  виконаннявиконання  клітки,клітки,  наприкладнаприклад  їїїї  розмірирозміри  тата  

міцністьміцність..  

ТількиТільки  зз  другоїдругої  спробиспроби  експертизіекспертизі  вдалосьвдалось  переконатипереконати  заявниказаявника  

виключитивиключити  зз  конструкціїконструкції  пристроюпристрою  кабанакабана,,  аргументуючиаргументуючи  цеце  тим,тим,  щощо  

обсягобсяг  правовоїправової  охорониохорони  визначаєтьсявизначається  формулоюформулою  винаходу,винаходу,  аа  вв  разіразі  

якщоякщо  хтосьхтось  будебуде  використовувативикористовувати  запатентованийзапатентований  пристрійпристрій  іі  припри  

ньомуньому  кабанакабана  вв  клітціклітці  нене  буде,буде,  тото  можутьможуть  виникнутивиникнути  складнощіскладнощі  припри  

доведеннідоведенні  фактуфакту  використаннявикористання  винаходувинаходу..  

ЗадачаЗадача  експертизиекспертизи  вв  томутому  іі  полягає,полягає,  щобщоб  допомогтидопомогти  заявникамзаявникам  

виправитивиправити  помилки,помилки,  якіякі  можутьможуть  ускладнитиускладнити  захистзахист  запатентованогозапатентованого  

винаходувинаходу  відвід  неправомірногонеправомірного  використаннявикористання..  



РЕКОМЕНДАЦІЇРЕКОМЕНДАЦІЇ    

  

ПриПри  складанніскладанні  заявкизаявки  тата  припри  проведенніпроведенні  кваліфікаційноїкваліфікаційної  експертизиекспертизи  

(експертизи(експертизи  попо  суті)суті)  заявникузаявнику  тата  експерту,експерту,  попо--перше,перше,  необхіднонеобхідно  

переконатись,переконатись,  щощо  всівсі  терміни,терміни,  зазначенізазначені  уу  заявці,заявці,  можнаможна  однозначнооднозначно  

зрозумітизрозуміти  (встановити(встановити  їхїх  змістзміст  тата  сенс),сенс),  тобтотобто  скластискласти  чіткечітке  уявленняуявлення  

пропро  класклас  тихтих    об'єктів,об'єктів,  додо  якихяких  воновоно  відноситься,відноситься,  нана  підставіпідставі  

авторитетнихавторитетних  джерелджерел  науковонауково--технічноїтехнічної  інформаціїінформації  (енциклопедій,(енциклопедій,  

тлумачнихтлумачних  словників,словників,  підручниківпідручників  тощо)тощо)..  

ПоПо--друге,друге,  необхіднонеобхідно  переконатись,переконатись,  щощо  уу  матеріалахматеріалах  заявкизаявки  усімусім  

термінамтермінам  приписуютьсяприписуються    поняття,поняття,  якіякі  відповідаютьвідповідають  звичайномузвичайному  змістузмісту  тата  

сенсусенсу  цихцих  термінів,термінів,  якийякий  випливаєвипливає  ізіз  авторитетнихавторитетних  джерелджерел  науковонауково--

технічноїтехнічної  інформаціїінформації..  




