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Лінгвістичне дослідження об'єктів інтелектуальної власності 
(назви лікарських препаратів «Грипго» та Грипаут») 

Основні завдання експертизи: 

1. Чи є препарат «Грипаут» імітацією препарату «Грипго» з точки зору 

фонетичних, графічних (візуальних) та смислових характеристик? 

2.Чи можна вважати, що препарат «Грипго» та «Грипаут» є ідентичними? 

Обидва препарати містять різні фізико-хімічні властивості та допоміжні речовини, 

проте спільним є країна виробництва.  

«Грипго» «Грипаут» 

Основні фізико-хімічні властивості: 

двоопуклі таблетки, що мають форму 

капсули, білого кольору;  

склад: 1 таблетка містить парацетамолу 500 

мг, кофеїну безводного 30 мг, фенілефрину 

гідро хлориду 10 мг, хлорфеніраміну 

малеату 2 мг; 

 

Таблетки круглі, плоскі, жовтого кольору, 

допускаються вкраплення, з лінією розлому 

з одного боку. 

Склад лікарського засобу: 

1 таблетка містить: парацетамолу 500 мг, 

хлорфеніраміну малеату 2 мг, фенілефрину 

гідрохлориду 5 мг, кофеїну безводного 15 

мг; 

 

Різні допоміжні речовини 

Країна виробництва препарату: Індія. Проте, різні фірми 

Лікування симптомів грипу і інших гострих 

респіраторних вірусних захворювань, таких 

як пропасниця, головний біль, закладеність 

носа, риніт, синусит, біль у горлі, біль в 

очах, біль у м’язах, кашель. 

Симптоматичне лікування проявів грипу та 

застуди (гіпертермія, головний біль, риніт, 

кашель) у дорослих та дітей віком від 12 

років.  

 

1.Звукова (фонетична) схожість 

Ознака Результати призначення 

Число складів у позначеннях Однакове, два склади 

Наявність збіжних чи близьких звуків Звуки [г], [р], [п], [и]-збіжні.  

Наявність збіжних складів Є збіжний початковий склад [грип] 

Розташування близьких звуків та 

словосполучень одне відносно одного 

Близьке розташування 

словосполучень[грип], проте звук [г], [о] та 

[а],[у],[т], які містяться в різних назвах є 

різними щодо класифікаційних категорій. 

Ступінь близькості аналогічно 

розташованих звуків 

Немає аналогічних звуків (лише префікс 

«грип») 

Близькість складу приголосних Склади [г], [р], [п] та [г], [р], [п] +[г], [т], в 

основному збігаються, відрізняються лише 



в одному звуці 

Місце наголосу В обох позначеннях на другому складі 

Місце збіжних звукосполучень у складі 

позначень 

Лише префікс «грип» є співзвучним, а інші 

звуки різні за своїми фонетичними 

характеристиками 

Характер збіжних частин позначень Збіжна частина не є сильним елементом, 

оскільки акцент робиться на останньому 

складі обох назв 

Входження одного позначення в друге Одне позначення не входить в друге 

 

Результати зіставлень позначень «Грипго» та «Грипаут» на звукову (фонетичну) схожість, 

свідчать, що  ці позначення не є схожими.  

2. Визначення графічної схожості 

Ознака Результати дослідження 

Загальне зорове враження Позначення асоціюється в цілому, 

незважаючи на різний нахил літер. 

Вид шрифту «Грипаут»: це напівжирний курсив. 

«Грипго»: напівжирний 

Графічне написання з урахуванням 

характеру літер 

Всі літери друковані, збігаються по 

висоті,проте нахил літер різний.  

Розташування літер одна відносно одної Всі літери розташовані горизонтально 

Алфавіт, літерами якого написано слова Слова написані літерами одного алфавіту 

Колір або кольорове поєднання Колір позначень різний : «Грипго»- це 

червоний колір; «Грипаут» - це білий з 

помаранчево-жовтими вставками. 

 

Аналіз зіставлення позначень «Грипго» та «Грипаут» на графічну (візуальну) схожість 

свідчить про їх несхожість щодо вищезазначених характеристик.  

3. Визначення смислової (семантичної) схожості 

Лікарські препарати «Грипго» та «Грипаут» мають одні і ті ж показання щодо 

застосування – це лікування симптомів грипу та інших гострих респіраторних вірусних 

захворювань. Товарний знак «Грипго» має більш ранній пріоритет: він добре 

прорекламований та широковідомий у застосуванні. Грипаут» як і «Грипго» є штучною 

назвою і жодної з них немає в тлумачних та фразеологічних словниках української мови. 

Отже, порівнювані позначення є вигаданими, такими, що самі по собі не мають смислу. 

Сильним елементом в обох досліджуваних позначеннях ж покладена в їх основу кінцевих 

частин «аут» та «го», на яку робиться наголос під час вимови. Проте, препарати мають різі 

смислові закінчення, які означають «боротьбу проти грипу».  

Висновок.  

1. Отже, препарат «Грипаут» не є імітацією «Грипго» з точки зору візуальних, 

фонетичних та смислових характеристик 

2. Знак «Грипаут» не є схожим настільки, що його можна сплутати зі знаком»Грипго» 

3. Лікарський препарат «Грипго» та «Грипаут» не є ідентичними. 


