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Анотація. Розглядаються практичні питання роботи з патентними базами даних 
різних країн та WEB-ресурсів дослідником-початківцем. В сучасних умовах, при роботі з 
патентною інформацією, окрім баз даних інтелектуальної власності окремих країн, 
доцільно використовувати можливості пошукових WEB-систем, зокрема, FINDPATENT 
(www.findpatent.com.ua, www.findpatent.ru), UAPATENTS.COM, Google Patent Search 
(www.google.com/patents). Пошукова система Google Patent Search в зручній формі надає 
інформацію щодо патентів, взятих до уваги при проведені експертизи патентним 
відомством.  

Така інформація дозволяє охопити поле пошуку, як по історичній глибіні, так і по 
технічним ознакам. Значні можливості для пошуку та аналізу інформації надає WEB-сайт 
Всесвітньої організації інтелектуальної власності WIPO, у тому числі експрес виявлення 
провідних країн, заявників, динаміки патентування, тощо. Таким чином розвиток 
сучасних комунікацій значно розширів можливості дослідника, у досягненні світового 
рівня власних розробок. 
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Постановка проблеми. Забезпечення технічного рівня та 

конкурентоспроможності продукції, мають базуватися на вивчені нових розробок та 
тенденцій розвитку галузі. Однак, в останній час набула стійкості тенденція підготовки 
та захисту дипломних робіт (дисертацій) без проведення міжнародного патентного 
пошуку у сфері власних досліджень. В кращому випадку дисертант подає заявку та 
отримує патент України на корисну модель. Такий вид охоронного документу 
видається заявнику під його відповідальність, не потребує відповідності критерію 
«новизна». Описане положення ускладнює оформлення та захист дисертації, оскільки 
обмежена база для оцінки науково-технічної новизни проведеної роботи. 

Аналіз останніх досліджень. В студентській практиці при виконанні курсових 
(дипломних) проектів, та у подальшій інженерній або науковій роботі, виникає потреба 
проведення патентних досліджень. Метою таких досліджень є, зокрема, виявлення 
світових тенденцій в галуза, запобігання дублювання розробок, формування бази 
посилань для патентування власних розробок, та таке інше. Патентні документи 
можуть бути посібником при вивченні історії розвитку та сучасних розробок, тим 
самим формувати культуру інженера. Відома значна кількість методичних порад [1-5], 
а також стандарти [6, 7], відносно роботи з базами патентної інформації, орієнтовано 
на спеціалістів з елементами фахової освіти, передбачає суттєві попередні знання з 
патентознавства, та досить громіздкі. Звичайна практика патентних досліджень 
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передбачає звернення до баз даних національних патентних відомств, що доступні 
через інтернет [8, 9, 10]. Для цього необхідно знати клас за міжнародною [11], або 
національною класифікацію патентів, та ключові слова. Деякі бази даних надають 
доступ за номером патенту. Електроні адреси національних патентних відомств 
містяться, наприклад, в публікації [1]. Згадані національні бази даних мають деякі 
відмінності в організації доступу, потребують початкові знання, у тому числі 
іноземних мов. Виділити провідну державу, на початку досліджень в необхідній 
пошукачеві галузі, також досить складно. Значна кількість студентів та аспірантів, 
котрі вперше стикаються з потребою патентного пошуку, мають потребу отримати 
результати в стислі терміни, та в майбутньому будуть поглиблювати знання у даній 
сфері. 

Мета дослідження. Ціллю нашого дослідження є опрацювання конкретних порад 
з патентного пошуку з використанням можливостей інтернет доступу до баз даних.  

Основна частина. Перший етап роботи потребує формування сукупності 
базових термінів, так званих ключових слів, за якими пошукові системи мають 
видати результат. Допомогою в цьому можуть слугувати Міжнародна патентна 
класифікація  винаходів [11]  (рис. 1),  та бібліотечна  пошукова система  Web  
ИРБИС. 

 

 
 
Рисунок 1 - Вигляд сторінки МПК «A01G Садівництво; овочівництво, вирощування 

квітів, рису, фруктів, винограду, хмелю …» [http://base.ukrpatent.org/mpk2009/ ] 
 
Після визначення класу МПК, ключових слів, доцільно переглянути патенти на 

винаходи зареєстровані на території України, наприклад, за допомогою сервісу «База 
патентів України» [12]. Згаданий сервіс надає можливість швидко переглянути патенти за 
ключовим словом, всі патенти обраного автора, та одночасно на екран виводиться 
зображення сторінок патенту (рис. 2). 

Більш докладну інформацію, та дані для бібліографічного опису патенту за його 
номером можливо отримати в державній спеціалізованій БД "Винаходи (корисні моделі) в 
Україні" [8], або скачавши повнотекстову версію патенту безпосередньо з сайту 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CDcQFjAD&url=http%3A%2F%2Flib.npu.edu.ua%2Fcgi-bin%2Firbis64r%2Fcgiirbis_64.exe%3FLNG%3D%26Z21ID%3D%26I21DBN%3DKST_PRINT%26P21DBN%3DKST%26S21STN%3D1%26S21REF%3D%26S21FMT%3Dfullw_print%26C21COM%3DS%26S21CNR%3D%26S21P01%3D0%26S21P02%3D0%26S21LOG%3D1%26S21P03%3DK%3D%26S21STR%3D%25D0%259A%25D0%259D%25D0%2595%25D0%25A3&ei=fNAwVaPkDMqqywPrwoFw&usg=AFQjCNEt94eZlj_zKMi4oeGNbnIwlZT9gg&bvm=bv.91071109,d.bGQ
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CDcQFjAD&url=http%3A%2F%2Flib.npu.edu.ua%2Fcgi-bin%2Firbis64r%2Fcgiirbis_64.exe%3FLNG%3D%26Z21ID%3D%26I21DBN%3DKST_PRINT%26P21DBN%3DKST%26S21STN%3D1%26S21REF%3D%26S21FMT%3Dfullw_print%26C21COM%3DS%26S21CNR%3D%26S21P01%3D0%26S21P02%3D0%26S21LOG%3D1%26S21P03%3DK%3D%26S21STR%3D%25D0%259A%25D0%259D%25D0%2595%25D0%25A3&ei=fNAwVaPkDMqqywPrwoFw&usg=AFQjCNEt94eZlj_zKMi4oeGNbnIwlZT9gg&bvm=bv.91071109,d.bGQ
http://base.ukrpatent.org/mpk2009/
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UAPATENTS.COM [12]. Пошук патентів країн світу доцільно проводити з використанням 
відповідних інтернет-сервісів.  

 

 
 

Рисунок 2 - Вигляд сторінки з результатами пошуку за ключовими словами «садів 

Умань» на сайті uapatents.com [12] 

 

Значні можливості для пошуку інформації надають спеціалізовані інтернет-сервиси 

та пошукові системи. Одна з надпотужних - Google Patent Search (www.google.com/patents). 

Деякі складнощі представляє встановлення термінологічної відповідності термінів на різних 

мовах. Наприклад, нас цікавила «Голчаста борона». Відповідний англомовний термін «Soil 

rotary harrow» (Ґрунтообробна роторна борона), не є результатом прямого перекладу. 

Зрозумілі історичні та мовні розбіжності при формуванні термінології, але сам процес 

пошуку відповідності значно розширює уявлення про предмет дослідження. Результати 

пошукового запиту за ключовими словами Soil rotary harrow представлені на рис. 3. 

Здійснивши перехід за обраним посиланням www.google.com/patents/US5040617 

отримаємо сторінку наступного вигляду (рис. 4).  
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Рисунок 3 – Вид сторінки з результатами пошуку в системі Google Patent Search за 

запитом «Soil rotary harrow» 

 

В нижній частині сторінки (рис. 4 б) містяться посилання на патенти, що взяті до 

уваги при проведені експертизи патентним відомством, так звані «Протиставлені 

патенти». Номери патентів «активні», тобто при наведені на них курсору здійснюється 

перехід на сторінку з інформацією по обраному патенту. Можливо отримати 

повнотекстову версію обраного патенту у форматі PDF. Основні зображення, що 

ілюструють патент, завантажуються безпосередньо зі сторінки 

www.google.com/patents/US5040617.  

Інформація пошуковою системою Google Patent подається в більш зручному 

вигляді для користувача-початківця, ніж на сайті американського патентного відомства 

USPTO (United States Patent and Trademark Office) [10], та адаптована до неангломовних 

користувачів. 

Слід зазначити, що пошукова система www.google.com на той самий запит надає 

результати, відмінні від результатів www.google.com/patents . Система www.google.com 

охоплює більш широкі ресурси, включаючи проспекти виробників та науково-технічні 

публікації. 

За необхідністю пошуку виключно національних патентів в спеціалізованій бази 

даних "Винаходи (корисні моделі) в Україні" [8] доцільно скористуватися інструкцією 

по використанню інформаційно-пошукової системи Укрпатенту [12]. Якщо відомі 

провідні країни світу, доцільно провести пошук за національними базами даних. Перелік 

електронних адрес зарубіжних баз даних об’єктів промислової власності, до яких 

надається безоплатний доступ в Інтернеті, міститься в джерелі [1]. 
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Рисунок 4 - Вид екрану монітору з результатами переходу за адресою 

www.google.com/patents/US5040617 :  

а – фрагмент сторінки з рефератом та даними реєстрації патенту US5040617; б – 

фрагмент сторінки з даними про патенти, що взяті до уваги при проведені експертизи 

патентним відомством 

 

Висновки. В сучасних умовах, при роботі з патентною інформацією, окрім баз даних 

інтелектуальної власності окремих країн, доцільно використовувати можливості пошукових 

WEB-систем, зокрема, FINDPATENT (www.findpatent.com.ua, www.findpatent.ru), 
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UAPATENTS.COM, Google Patent Search (www.google.com/patents). Пошукова система 

Google Patent Search в зручній формі надає інформацію щодо патентів, взятих до уваги при 

проведені експертизи патентним відомством. Така інформація дозволяє охопити поле 

пошуку, як по історичній глибіні, так і по технічним ознакам. Значні можливості для 

пошуку та аналізу інформації надає WEB-сайт Всесвітньої організації інтелектуальної 

власності WIPO, у тому числі експрес виявлення провідних країн, заявників, динаміки 

патентування, тощо. 

Таким чином розвиток сучасних комунікацій значно розширив можливості 

дослідника, у досягненні світового рівня власних розробок. 
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SOME PRACTICAL ISSUE WITH PATENT DATABASES TO ENSURE THE 

NOVELTY AND COMPETITIVENESS DEVELOPMENTS 

 

Vetohin V.I., Lisovyi I.O. 

 

Summary 

Practical issues of patent databases of different countries and WEB- resources early stage 

researchers have been considered in the article. It deals with practical issues of patent databases 

in different countries and WEB- resources at early stage of research. In modern terms, when 

dealing with patent information, in addition to intellectual property databases of individual 

countries, it is appropriate to use the WEB- search systems, in particular, FINDPATENT 

(www.findpatent.com.ua, www.findpatent.ru), UAPATENTS.COM, Google Patent Search 

(www.google.com/patents). Searching of Engine Google Patent Search in a convenient form 

provides information on patents, taken into account in the examination of patent office. Such 

information can cover the search box, like the historic deep, and on the technical characteristics. 

Significant opportunities for search and analysis provides WEB-site of the World Intellectual 

Property Organization (WIPO), including rapid detection of the leading countries, applicants 

patenting dynamics, and so on. 

Thus the development of modern communications significantly enhances  the ability of 

the researcher to achieve world-class own development. 

 

Key words: technical level, novelty, patents, database, WEB-resources development trends, 

novice researcher. 

 

 


