Правила складання матеріалів заявки на винахід та
заявки на корисну модель
Заявка повинна містити:
1) заяву (див. Додаток 1.);
2) опис винаходу (корисної моделі);
3) формулу винаходу (корисної моделі);
4) креслення; * не обов’язково (обовязково, якщо на них є посилання в описі).
5) реферат.
ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТІВ ЗАЯВКИ:
Документи заявки, а саме: заяву, опис і формулу винаходу (корисної
моделі), креслення і реферат подають у 4 примірниках.
Мінімальний розмір полів аркушів опису, формули, реферату
становить, мм:
ліве
верхнє

- 25;
- 20;

праве і нижнє - 20.
Усі документи друкують шрифтом чорного кольору.
формули

Текст опису,

винаходу (корисної моделі) і реферату друкують через 1,5

інтервали з висотою літер не менше ніж 2,1 мм.
Кожний документ заявки починають на окремому аркуші, при цьому
другий і наступні аркуші нумерують арабськими цифрами.
Кожний аркуш використовують лише з одного боку з розміщенням рядків
паралельно меншому боку аркуша.
Вимоги до оформлення документів заявки, визначені Правилами [1],
застосовуються також до будь-яких матеріалів, поданих після

подання

заявки, наприклад, до сторінок, що містять виправлення, та до змінених
пунктів формули винаходу (корисної моделі).
Бібліографічні дані джерел інформації в документах заявки наводяться
таким чином, щоб можна було знайти це джерело інформації.

ОБ’ЄКТОМ ВИНАХОДУ, правова охорона якому надається, може бути
продукт (пристрій, речовина, штам мікроорганізму, культура клітин
рослини і тварини тощо), процес (спосіб).
ОБ’ЄКТОМ КОРИСНОЇ МОДЕЛІ, правова охорона якій надається,
може бути пристрій або процес (спосіб). Закон 816-IX виключає
РЕЧОВИНИ з кола об'єктів, які можуть бути корисними моделями.
ПРАВОВА ОХОРОНА ЗГІДНО
ПОШИРЮЄТЬСЯ НА ТАКІ ОБ’ЄКТИ:

З

ЦИМ

ЗАКОНОМ

НЕ

сорти рослин і породи тварин;
біологічні у своїй основі процеси відтворення рослин і тварин, що не
належать до небіологічних та мікробіологічних процесів, а також продукти
таких процесів;
компонування напівпровідникових виробів;
результати художнього конструювання;
хірургічні чи терапевтичні способи лікування людини або тварини,
способи діагностики організму людини або тварини. Дія цього положення
не поширюється на продукти (речовини або композиції), що
застосовуються в діагностиці або лікуванні;
процеси клонування людини;
процеси змінювання через зародкову лінію генетичної ідентичності
людей;
використання людських ембріонів для промислових або комерційних
цілей;
процеси змінювання генетичної ідентичності тварин, які можуть
спричинити їх страждання без будь-якої істотної медичної користі для людей
або тварин, а також тварин, виведених внаслідок такого процесу;
людський організм на різних стадіях його формування та розвитку, а
також просте виявлення одного з його елементів, зокрема послідовності або
частини послідовності гена. Дія цього положення не впливає на надання
правової охорони винаходу, об’єктом якого є елементи людського організму
поза організмом або одержані в інший спосіб, із застосуванням технічного
процесу, включаючи послідовність чи часткову послідовність гена, якщо
навіть структура цього елемента ідентична структурі природного елемента;
продукт або процес, який стосується рослини чи тварини, використання
якого обмежується певним сортом рослин чи певною породою тварин;

продукт або процес, який стосується природного біологічного матеріалу,
не відокремленого від свого природного середовища, або що не є продуктом
технічного процесу.
НЕ ВІДПОВІДАЄ ПОНЯТТЮ "ВИНАХІД (КОРИСНА МОДЕЛЬ)",
визначеному статтею 1 цього Закону, та не визнається винаходом (корисною
моделлю) згідно з цим Законом, якщо виступає як самостійний об’єкт:
відкриття, наукова теорія, математичний метод;
схема, правила і метод проведення ігор, конкурсів, аукціонів, фізичних
вправ, інтелектуальної або організаційної, зокрема господарської, діяльності
(планування, фінансування, постачання, облік, кредитування, прогнозування,
нормування тощо);
комп’ютерна програма;
форма представлення інформації (наприклад, у вигляді таблиць, діаграм,
графіків, за допомогою акустичних сигналів, вимовляння слів, візуальних
демонстрацій, зокрема на екрані комп’ютерного пристрою, аудіо- та
відеодисків, умовних позначень, зокрема дорожніх знаків, схем маршрутів,
кодів, шрифтів тощо, розкладів, інструкцій, проектів або схем планування
споруд, будинків, територій);
зовнішній вигляд продуктів (зокрема виробів, споруд, територій),
спрямований на задоволення виключно естетичних потреб";
Більш детально з об’єктами на які поширюється, або не поширюється
правова охорона можно ознайомитись за посиланнями :
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3687-12#Text
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Правила складання матеріалів заявки на винахід та
заявки на корисну модель
Опис
Опис повинен розкривати суть винаходу (корисної моделі) настільки
ясно і повно, щоб його (її) міг здійснити фахівець у зазначеній галузі.
Опис містить такі розділи:
1
галузь техніки, до якої належить винахід (корисна модель);
2
рівень техніки;
3
суть винаходу, корисної моделі (поставлена задача; виконання
поставленої задачі; отриманий технічний результат) ;
перелік фігур креслення (якщо на них є посилання в описі);
5
відомості, які підтверджують можливість здійснення винаходу
(корисної моделі).
Для кращого розуміння і більш стислого викладення опису
дозволяється інша послідовність наведення розділів або їх частин, якщо
цього вимагає характер винаходу (корисної моделі).
Не допускається заміна розділу опису в цілому або його частини
посиланням на інформаційне джерело, що містить необхідні відомості,
навіть якщо це опис до раніше поданої заявки чи опис до охоронного
документа.
1
Галузь техніки, до якої належить винахід (корисна модель)
У цьому розділі зазначають галузь техніки, до якої належить винахід
(корисна модель), а також, за потреби, галузь застосування винаходу
(корисної моделі). Якщо таких галузей декілька, то зазначають ті з них, які
мають перевагу.
2
Рівень техніки
У розділі "Рівень техніки" наводять рівень техніки, відомий заявнику
і який можна вважати корисним для розуміння винаходу (корисної моделі) і
його (її) зв'язку з відомим рівнем.
Зокрема, наводять дані про відомі заявнику аналоги винаходу
(корисної моделі) з виділенням серед них аналога, найбільш близького за
сукупністю ознак до винаходу (корисної моделі).
Аналог винаходу (корисної моделі) - це засіб того самого
призначення, який відомий з джерел, що стали загальнодоступними до дати
подання заявки до Установи, або, якщо заявлено пріоритет, до дати
пріоритету, і характеризується сукупністю ознак, подібних до сукупності
суттєвих ознак винаходу (корисної моделі).
Якщо аналогів декілька, то останнім описують найближчий аналог.
При описуванні кожного з аналогів наводять бібліографічні дані
джерела інформації, де він розкритий, його ознаки із зазначенням тих з них,
що збігаються з суттєвими ознаками винаходу (корисної моделі), що
заявляється, та зазначають відомі заявнику причини, що перешкоджають
одержанню очікуваного технічного результату.

Для виявлення та обгрунтування причин, що перешкоджають при
використанні найближчого аналога одержанню очікуваного технічного
результату, необхідно проаналізувати технічні властивості аналога,
обумовлені сукупністю притаманних йому ознак, характер виявлення цих
властивостей при його використанні і показати їх недостатність для
досягнення очікуваного технічного результату.
При описуванні групи винаходів відомості про аналоги наводять для
кожного винаходу.
3
Суть винаходу (корисної моделі)
Суть винаходу (корисної моделі) виражається сукупністю суттєвих
ознак, достатніх для досягнення технічного результату, який забезпечує
винахід (корисна модель).
Ознаки належать до суттєвих, якщо вони впливають на технічний
результат, якого можна досягти, тобто перебувають у причиннонаслідковому зв'язку із зазначеним результатом.
У цьому розділі детально розкривають технічну задачу, на вирішення
якої направлений винахід (корисна модель) та технічний результат, якого
можна досягти при здійсненні винаходу (корисної моделі).
Технічна задача, як
правило, полягає у створенні об'єкта,
характеристики якого відповідають заданим вимогам. Цим об'єктом може
бути пристрій, спосіб тощо.
Під технічним результатом розуміють виявлення нових властивостей
або покращання характеристик відомих властивостей об'єкта винаходу
(корисної моделі), що можуть бути одержані при здійсненні винаходу
(корисної моделі).
Технічний результат може бути виражений, наприклад, у зменшенні
чи збільшенні крутного моменту, у зниженні чи підвищенні коефіцієнта
тертя, зменшенні чи збільшенні частоти або амплітуди коливань, у
зменшенні спотворювань сигналу, у структурному перетворенні в процесі
кристалізації, у поліпшенні контакту робочого органу із середовищем тощо.
Технічним результатом може бути одержання технічних засобів
певного призначення уперше. Рекомендується навести також й інші відомі
заявнику види технічного результату, одержання яких забезпечує винахід
(корисна модель), у тому числі і в конкретних формах його використання.
Для групи винаходів зазначені відомості, у тому числі і стосовно
технічного результату, наводяться для кожного винаходу.
У цьому розділі, якщо це можливо, обґрунтовують причиннонаслідковий зв'язок між ознаками винаходу (корисної моделі) й очікуваним
технічним результатом.
4
Перелік фігур креслення
У цьому розділі опису, крім переліку фігур, наводять стислі
пояснення того, що зображено на кожній з них.
Якщо суть винаходу (корисної моделі) пояснюють інші ілюстративні
матеріали (наприклад, фотографії), то наводять стисле пояснення їх змісту.
Таблиці нумерують окремо.

5

Відомості, які підтверджують можливість здійснення винаходу
(корисної моделі)
У цьому розділі розкривають можливість одержання зазначеного в
розділі "Суть винаходу (корисної моделі)" технічного результату при
здійсненні винаходу (корисної моделі).
Можливість здійснення винаходу (корисної моделі), суть якого(ої)
характеризують з використанням ознаки, яку подано загальним поняттям,
зокрема, на рівні функціонального узагальнення, підтверджують або описом
засобу для реалізації цієї ознаки безпосередньо в матеріалах заявки, або
посиланням на відомість такого засобу чи методів його одержання.
Якщо
для
характеристики
винаходу
(корисної
моделі)
використовують виражені у вигляді інтервалу значень кількісні ознаки, то у
прикладах здійснення винаходу мають бути наведені відомості, що
підтверджують можливість одержання технічного результату у межах
зазначеного інтервалу.
ФОРМУЛА ВИНАХОДУ (КОРИСНОЇ МОДЕЛІ)
Формула винаходу (корисної моделі) повинна базуватися на описі й
характеризувати винахід (корисну модель) тими самими поняттями, що
містить опис винаходу (корисної моделі).
Формулу (або кожний пункт багатоланкової формули) викладають
одним реченням.
Формули винаходу (корисної моделі) складається, як правило, з
обмежувальної частини, яка включає ознаки винаходу (корисної моделі),
які збігаються з ознаками найближчого аналога, у тому числі родове поняття,
що характеризує призначення об'єкта, та відмітної частини, яка включає
ознаки, що відрізняють винахід (корисну модель) від найближчого аналога.
Обмежувальна й відмітна частини пункту формули відокремлюються
одна від одної виразом "який (яка, яке) відрізняється тим, що...".
Без поділу на обмежувальну й відмітну частини, зокрема, складають
формулу винаходу (корисної моделі), яка характеризує:
індивідуальну сполуку;
штам мікроорганізму, культуру клітин рослин і тварин;
нове застосування відомого продукту чи процесу;
винахід (корисну модель), що не має аналогів.
Формула винаходу (корисної моделі) може бути одноланковою чи
багатоланковою і включати відповідно один або декілька пунктів.
Одноланкову формулу винаходу (корисної моделі) застосовують для
характеристики одного винаходу (корисної моделі) сукупністю суттєвих
ознак, які не мають розвитку чи уточнення щодо окремих випадків його
виконання або використання.
Багатоланкову формулу винаходу (корисної моделі) застосовують для
характеристики одного винаходу (корисної моделі) з розвитком і(або)
уточненням сукупності його (її) ознак стосовно деяких випадків виконання

і використання винаходу (корисної моделі) або для характеристики групи
винаходів.
При складанні багатоланкової формули дотримуються таких правил:
незалежні пункти, як правило, не повинні містити посилань на інші
пункти формули, однак такі посилання допускаються, якщо вони дають
змогу викласти даний незалежний пункт без повторення в ньому повністю
змісту інших пунктів;
залежні пункти формули групуються разом з тим незалежним пунктом,
якому вони підпорядковані, у тому числі, коли для характеристики різних
винаходів групи залучаються залежні пункти однакового змісту;
пункти багатоланкової формули винаходу (корисної моделі) нумеруються
арабськими цифрами, починаючи з 1 (у порядку їх викладення).
Особливості формули винаходу
1) У формулу, яка характеризує штам мікроорганізму, культуру клітин
рослин чи тварин, уключають латинські назви роду і виду мікроорганізму
(культури
клітин
рослин
чи
тварин), до якого належить штам
мікроорганізму (культура клітин рослин чи тварин), призначення штаму
мікроорганізму (культури клітин рослин чи тварин) і якщо штам
мікроорганізму депоновано, то назву або абревіатуру офіційної колекції депозитарію та реєстраційний номер депонованого об'єкта.
2) Пристрій у формулі характеризують у статичному стані.
У формулі можна зазначити про можливість реалізації елементом
пристрою певної функції, про виконання елемента рухомим, наприклад, з
можливістю повертання або обертання тощо.
Для усунення невизначеності при характеристиці пристрою сукупність
його ознак повинна вказувати не лише на наявність елементів, а й на
зв'язки між ними і/або їхнє взаємне розташування.
Посилання на елемент, який не включено до формули, допускається,
якщо це посилання не призводить до невизначеності в характеристиці
пристрою.
3) У формулу, яка характеризує індивідуальну хімічну сполуку будь-якого
походження, включають її назву або позначення. У формулу може бути
включене призначення або вид біологічної активності. Для сполуки з
визначеною структурою включають структурну формулу, а для сполуки із
невизначеною структурою - фізико-хімічні та інші характеристики, що
дають змогу її ідентифікувати, зокрема:
для антибіотиків та інших низькомолекулярних речовин - джерело
виділення (штам мікроорганізму або культуру клітин рослин чи тварин),
елементний склад, молекулярну масу, оптичну активність речовини, дані

спектрального аналізу, колір і фізичний стан речовини, її розчинність та
реакції забарвлювання;
для нативних ферментів - джерело виділення (штам мікроорганізму або
культуру клітин рослин чи тварин), субстратну специфічність, молекулярну
масу, pH-оптимум, термо- та pH-стабільність, ізоелектричну точку, константу
Міхаеліса, інгібітор ферменту;
для моноклональних
антитіл - джерело одержання (штам
мікроорганізму або культуру клітин рослин чи тварин), клас (підклас)
імуноглобуліну і тип легких ланцюгів, специфічність, характеристику
антигену - мішені, константу сполучення, молекулярну масу, ізоелектричну
точку і, залежно від природи антигену, - комплемент - сполучну або
нейтралізуючу, або літичну, або аглютинуючу, або преципітувальну
активність, або цитотоксичність (у кількісному вираженні);
для протективних антигенів - штам - джерело виділення, локалізацію і
природу антигену в структурах штаму, метод виділення, біохімічний склад
(для антигенів полісахаридної природи - склад моносахаридів, для антигенів
білкової природи - амінокислотний склад та інше), молекулярну масу,
ізоелектричну точку і(або) ізоелектричну рухливість.
Більш детально з правилами складання і подання заявки на винахід та заявки
на корисну модель можна ознайомитись за посиланнями :
https://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0173-01&print=1

Додаток 1

ЗАЯВА
Порядковий номер заявки,
визначений заявником
(22) Дата подання
заявки

Дата одержання

Пріоритет

(51) МПК

ЕВ

(21) Номер заявки

Реєстраційний номер та дата подання міжнародної заявки, установлені відомством(86)
одержувачем
(87)
Номер і дата міжнародної публікації міжнародної заявки

МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ
УКРАЇНИ

ЗАЯВА
про видачу патенту України

Державне підприємство "Український інститут інтелектуальної
власності"
вул. Глазунова, 1, м. Київ-42, 01601

Подаючи нижчезазначені документи, прошу (просимо) видати:
• патент України на винахід
• позицію виключено
• патент України на корисну модель
Код за ЄДРПОУ
(для українських
заявників)

(71) Заявник(и)

(зазначається повне ім'я або найменування заявника(ів), його (їх) місце проживання або
місцезнаходження та код держави згідно із стандартом ВОІВ SТ.3.
Дані про місце проживання винахідників-заявників наводяться за кодом (72)
Прошу (просимо) встановити пріоритет заявки
пунктів формули винаходу за заявкою № ______ за датою:
• подання попередньої заявки в державі - учасниці Паризької конвенції (навести дані за кодами
(31), (32), (33)
• подання до Установи попередньої заявки, з якої виділено цю заявку (навести дані за кодом (62)
• подання до Установи попередньої заявки (навести дані за кодом (66)

(31) Номер
попередньої
заявки

(32) Дата подання
попередньої
заявки

(33) Код держави
подання попередньої
заявки згідно із
стандартом ВОІВ
ST.3

(62) Номер та дата
подання до
Установи
попередньої
заявки, з якої
виділено цю
заявку

(66) Номер та дата
подання до
Установи
попередньої заявки

(54) Назва винаходу (корисної моделі)
(98) Адреса для листування
Телефон

Телеграф

Факс

(74) Повне ім'я та реєстраційний номер представника у справах інтелектуальної власності або повне
ім'я іншої довіреної особи
• Прошу (просимо) прискорити публікацію заявки

Перелік документів, що додаються

Кількість
арк.

Кількість
прим.

• опис винаходу

3

• формула винаходу

3

• креслення та інші ілюстративні матеріали

3

• реферат

3

• документ про сплату збору за подання заявки

1

• документ, який підтверджує наявність
підстав для зменшення збору або звільнення від
сплати збору

1

• документ про депонування штаму

1

• копія попередньої заявки, яка підтверджує
право на пріоритет

1

• переклад заявки українською мовою

3

• документ, який підтверджує повноваження
довіреної особи (довіреність)

Підстави щодо виникнення права
на подання заявки й одержання
патенту (без подання документів),
якщо винахідник(и) не є
заявником(ами):
• є документ про передачу прав
винахідником(ами) або
роботодавцем(ями)
правонаступнику(ам)
• є документ про право
спадкування

• інші документи:
• міжнародний звіт про пошук
(72) Винахідник(и)
Винахідник(и)-заявник(и)
(повне ім'я)

Я (ми)

Місце проживання та код держави згідно із
стандартом ВОІВ ST. 3
(для іноземних осіб - тільки код держави)

Підпис(и)
винахідника(ів)заявника(ів)

_________________________________________________________________
(повне ім'я)
_________________________________________________________________

прошу (просимо) не згадувати мене (нас) як винахідника(ів) при публікації відомостей стосовно заявки на
видачу патенту
Підпис(и) винахідника(ів)
Підпис(и) заявника(ів)

Дата підпису
М. П.

_______________________________________________________

Якщо заявником є юридична особа, то підпис особи, що має на це повноваження, із
зазначенням посади скріплюється печаткою. Якщо всі винахідники виступають
заявниками, то їх підписи наводяться за кодом (72).

Примітка. Потрібне позначити значком "Х".

Заява ДРУКУЄТЬСЯ НА ОДНОМУ ЛИСТІ З ДВОХ СТОРІН.

