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Вступ 
 

Для створення, виявлення й оформлення винаходу необхідно мати 

широкий круг джерел і, перш за все – патентну інформацію. Проведені 

патентні дослідження повинні відображати вивчену заявником патентну 

документацію (державні і закордонні авторські свідоцтва, патенти, 

опубліковані заявки або витягання з них і т.п.), науково-технічну літературу, 

що має пряме відношення до заявленого об'єкту (книги, журнали, 

опубліковані звіти, дисертації, проспекти, каталоги і т. п.), визначати 

вибраний заявником прототип винаходу, відображати результати прототипу і 

об'єкту, що заявляється, за його істотними ознаками і позитивним ефектом, а 

також характеризувати суть винаходу. Результати патентних досліджень 

оформляються у вигляді довідки про дослідженні об'єкти винаходу, що 

заявляється, а також частиною висновку, що є новизною і складається по 

певній формі. Відомості, що приводяться в довідці, повинні повною мірою 

враховувати результати патентних досліджень при створенні і освоєнні у 

виробництві машин, приладів, устаткування, матеріалів і технологічних 

процесів. 
 

1 Теоретичні відомості 

 

Наказом Держстандарту України від 6 червня 1997 р. №327 з 

01.01.98р. введений в дію державний стандарт України ДСТУ 3575 – 97 

«Патентні дослідження. Основні положення та порядок проведення.» Цей 

стандарт введено вперше зі скасування в Україні ГОСТ 15.01 1 – 82. 

Метою патентних досліджень за ДСТУ 355 – 97 є визначення 

патентної ситуації щодо об'єкта господарської діяльності. 

Патентні дослідження цим стандартом визначаються як системний 

науковий аналіз властивостей об'єкта господарської діяльності протягом його 

життєвого циклу, які випливають з правової охорони об'єктів промислової 

власності. 

У технологічний процес проведення патентних досліджень стандартом 

вводиться підготовка такого документа як звіт про патентні дослідження, на 

основі якого розробляється ряд інших документів, пов'язаних з діяльністю 

суб'єкта господарської діяльності. 

У цілях досягнення технологічності, повноти та контролю проведення 

патентних досліджень в рекомендаціях наводяться пояснення щодо порядку 

їх проведення як послідовності процесів розробки, пошуку, систематизації, 

аналізу та оформлення: розроблення завдання на проведення патентних 

досліджень; розроблення регламенту пошуку інформації на проведення 
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патентних досліджень щодо об'єкта господарської діяльності та його 

складових частин; пошук і вибір інформації та оформлення довідки про 

пошук; систематизація та аналіз інформації; оформлення звіту про патентні 

дослідження. 

Стандартом ДСТУ 3575 – 97 передбачається широкий спектр робіт, у 

складі яких суб'єкт господарської діяльності проводить патентні дослідження: 

прогнозування, формування замовлення виконавцям; вибору напрямів 

дослідження в разі створення нових і модернізації існуючих об'єктів 

господарської діяльності (далі – ОГД); виконання науково-дослідних робіт 

(далі НДР), дослідно-конструкторських робіт (далі – ДКР); науково-

технологічного співробітництва; постановки ОГД на виробництво; 

підвищення якості ОГД; удосконалення технології; матеріального і 

технічного забезпечення виробництва; експлуатації ОГД та інше. 

Протягом усього життєвого циклу ОГД забезпечуються такі його 

характеристики, які дозволяють йому набути найважливішої комплексної 

ринкової характеристики – конкурентоспроможності. Використання 

результатів патентних досліджень дає можливість виявити ринкову ситуацію. 

Результати патентних досліджень містять відомості наукового, 

технічного, економічного та юридичного характеру і є джерелом цінної 

підприємницької інформації стратегічного значення. 

На порівнянні значень показників, що характеризують технічну 

досконалість оцінюваного ОГД, з відповідними показниками об'єктів-аналогів 

ґрунтується така відносна характеристика якості ОГД як його технічний 

рівень. Складовою частиною патентних досліджень є аналіз рівня техніки та 

винахідницького рівня, на базі яких може бути визначений технічний рівень 

ОГД. 

На основі аналізу об'єктів-аналогів суб'єкт господарської діяльності 

встановлює техніко-економічні показники ОГД. 

 

2 Порядок проведення патентних досліджень 

 

1) Розробка завдання на проведення патентних досліджень       

(додаток А). 

2) Розробка регламенту пошуку інформації на проведення патентних 

досліджень щодо ОГД, його складових частин (додаток Б): 

‒ визначення предмета пошуку; 

‒ зазначення мети пошуку інформації; 

‒ визначення держав пошуку інформації; 

‒ визначення класифікаційних індексів; 
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‒ визначення ретроспективності пошуку; 

‒ вибір джерел інформації. 

3) Пошук, обробка інформації та оформлення довідки про пошук 

(додаток В). 

4) Систематизація та аналіз інформації. 

5) Оформлення звіту про патентні дослідження (додаток Г). 

 

2.1 Розробка завдання на проведення патентних досліджень 

 

Патентні дослідження виконуються на підставі завдання, яке 

складається за формою, наведеною в додатку А ДСТУ 3575 – 97. 

У пункті завдання «Найменування, шифр теми» дані мають відповідати 

найменуванню та шифру теми, які зазначені в договірній або планово-

технічній документації. 

У пункті «Етап» завдання та в інших додатках до ДСТУ 3575 – 97, де 

передбачено пункт «Етап», слід зазначити етап або стадію життєвого циклу 

ОГД. 

У пункті «Мета патентних досліджень» зазначають, наприклад, 

визначення патентної ситуації щодо ОГД. 

Як правило, на стадії «Дослідження та обґрунтування розробки» не 

потрібна в повному обсязі сукупність даних з правової охорони об'єктів 

промислової власності, а лише дані про патентоспроможність та про ситуацію 

щодо використання прав, тому в пункті «Мета патентних досліджень» 

зазначають: визначення патентоспроможності ОГД та ситуації щодо 

використання прав на об'єкти промислової власності. 
 

2.2 Розробка регламенту пошуку інформації на проведення 

патентних досліджень.  

 

Регламент пошуку (Додаток Б) – це програма, яка визначає межі 

проведення пошуку за фондами патентної та іншої науково-технічної 

інформації. Регламент пошуку розробляється відповідно до мети патентних 

досліджень, яка визначається етапами життєвого циклу ОГД та наведена в 

Завданні на проведення патентних досліджень. Предмет пошуку також 

визначають виходячи з мети. Наприклад, якщо об'єктом патентних 

досліджень є пристрій, то предметом пошуку можуть бути: принципова 

схема, функціональні елементи пристрою, принцип роботи тощо. Якщо у 

якості предмета обрано спосіб, то предметом можуть бути: технологічний 

процес в цілому, окремі операції, вихідні продукти та спосіб їх одержання і 
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т.п. 

Вибір держав пошуку інформації визначається метою патентних 

досліджень. Якщо метою патентних досліджень є визначення ситуації щодо 

використання прав на ОГД, то державами пошуку інформації повинні бути 

провідні її даній галузі держави. 

Для пошуку патентної інформації використовують міжнародну (МПК) 

та національні (НПК) системи патентних класифікацій. Для пошуку іншої 

науково-технічної інформації використовують Універсальну десяткову 

класифікацію (УДК). 

Ретроспектива (глибина) пошуку інформації залежить від мети 

патентних досліджень» на різних етапах життєвого циклу ОГД. Для визначення 

ситуації щодо використання прав стосовно ОГД, яка пов'язана з виявленням 

вимог до ОГД, аналізом тенденцій розвитку, оцінкою комерційного значення 

науково-технічних досягнень, пошук проводять на глибину в середньому від 5 

до 15 років. 

Вибір джерел інформації здійснюють з урахуванням: мети пошуку, 

наявності інформаційних джерел в Україні, оперативності виходу в світ 

джерела інформації, інформативності джерела, характеру інформації в 

джерелі. Найоперативнішим джерелом патентної інформації є. патентні 

бюлетені, які видавіться патентними відомствами всіх держав. Щодо іншої 

науково-технічної інформації, то найоперативнішими джерелами є статті в 

журналах, звіти про НДР та ДКР, про зарубіжні відрядження і т.п. 
 

2.3 Пошук, обробка інформації та оформлення довідки про пошук 
 

Довідка про пошук подається за формою обов'язкового додатку В 

ДСТУ3575-97. Вона є своєрідним звітом про виконання регламенту пошуку і 

містить номер та дату завдання на проведення патентних досліджень, етап 

ОГД, номер та дату регламенту пошуку, а також дату початку та закінчення 

пошуку. Слід відмітити, що при виконанні пошуку регламент може 

змінюватися з тих чи інших причин. Всі ці зміни необхідно відзначити у 

довідці про пошук. 
 

2.4 Систематизація та аналіз інформації 
 

 Аналіз відібраних документів починається з їх систематизації, яка 

залежить від видів виконуваних робіт. Так, для визначення 

патентоспроможності ОГД (новизни, винахідницького рівня та промислової 

придатності) масив відібраних документів необхідно систематизувати таким 

чином, щоб можна було скласти уявлення про рівень техніки, без якого 
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неможливо здійснити аналіз новизни та винахідницького рівня. Рівень 

техніки включає всі відомості, які стали загальнодоступними у світі до дати 

подання заявки до Відомства або, якщо заявлено пріоритет, до дати її 

пріоритету. 

Виходячи з цього, весь масив відібраної документації систематизують 

у такому порядку: 

- патентна документація, відібрана для подальшого аналізу; 

- інша науково-технічна документація, відібрана для подальшого 

аналізу; 

- документація, що відома з джерел посилання, але не виявлена в 

процесі пошуку. 

Патентна документація в цьому разі систематизується за державами 

видачі охоронних документів, охоронні документи за датою публікації. 

Науково-технічна документація – за найменуванням джерел 

інформації в хронологічному порядку (рік, номер). 

Документація, що відома з джерел посилання за видом публікації 

(патенти, книги, часописи, каталоги, проспекти) в хронологічному порядку 

публікацій. 

Для аналізу техніко-економічних показників та новизни ОГД і об'єктів 

аналогічного призначення, відібрані охоронні документи на винаходи, а 

також інші джерела науково-технічної інформації систематизують відповідно 

до тих рішень, що спрямовані на виконання однієї і тієї ж технічної задачі, та 

за роками їх створення. 

Відібрані промислові проспекти та каталоги систематизують за 

видами ОГД, що випускаються, а документи щодо однотипних ОГД – за 

державами, фірмами та роками випуску. 

Для визначення ситуації щодо використання прав на об'єкти 

промислової власності відібрані охоронні документи на об'єкти промислової 

власності систематизують за державами і фірмами, за національними та 

іноземними заявниками, а охоронні документи національних заявників – за 

роками подання заявок. У разі аналізу можливості застосування в ОГД 

відомих об'єктів промислової власності систематизацію охоронних 

документів доцільно здійснювати, наприклад, за матрицею «задача винаходу 

– засоби її вирішення». Систематизація охоронних документів за такою 

матрицею дає можливість виявити такі конструктивні чи технологічні 

прийоми, які викликають найбільш) зацікавленість з погляду на 

використання їх в ОГД, технічне завдання на розробку якого передбачає 

удосконалення відповідного техніко-економічного показника ОГД. 

Під час виявлення порушення прав відібрана патентна документація 
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може бути систематизована за такими даними: 

‒ державами видачі охоронних документів, охоронні документи за 

датою подання заявки; 

‒ технічними рішеннями; 

‒ фірмами; 

‒ строком дії охоронних документів, що залишився та ін. 

Систематизація за технічними рішеннями дозволяє установити 

розподіл охоронних документів, що мають відношення до окремих 

складових частин ОГД або до ОГД в цілому. 

Систематизація за фірмами дозволяє вирішити питання про 

проведення іменного пошуку чи пошуку документів-аналогів. Під час 

проведення цих видів пошуку можуть бути знайдені не враховані раніше 

класифікаційні рубрики, що мають значення для досліджуваного ОГД. 

Систематизація за строком дії охоронного документа, що залишився, 

виявляє ті документи, які можуть бути ще чинними під час виробництва чи 

реалізації ОГД у державі та за кордоном. 

Отже, після систематизації всієї відібраної документації проводять 

попередній аналіз, за результатами якого відбирають винаходи, що 

становлять інтерес для суб'єкта господарської діяльності. 

Доцільно на відібрані за результатами попереднього аналізу рішення 

створити робочу базу даних, до якої заносять крім бібліографічних даних 

опису до патенту, на винахід, відомості про суть рішення, а в подальшому 

також інші відомості: 

– про заявки та патенти-аналоги; 

– про дію основного документа і аналогів, а якщо їх дію припинено, 

то коли і з якої причини; 

– про правовий статус – заперечення проти видачі патенту, передача 

виключних прав іншим особам, внесення змін у формулу та опис; 

– про проспекти, каталоги та інші джерела інформації, що містять 

відомості про об'єкти аналогічного призначення; 

– кількість пунктів формули винаходу та креслень; 

– галузі застосування та задачі винаходу; 

– номери заявок та патентів, пов'язаних з патентом, що аналізується в 

правовому відношенні (продовжені, додаткові, залежні); 

– посилання на патенти та інші посилання, що приводяться в тексті 

опису; 

– техніко-економічні, комерційні та інші дані. 

Таким чином, створюється своєрідне досьє, яке дозволяє не тільки 

систематизувати релевантні матеріали за різними аспектами, а й робити 
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попередні висновки про значущість та можливість їх використання. 

 

2.5 Оформлення звіту про патентні дослідження  

 

Визначення патентоспроможності об'єкта господарської діяльності. 

Патентоспроможність — це властивість, якої набуває ОГД, його 

складові частини в разі відповідності умовам надання правової охорони 

винаходу, корисній моделі, промисловому зразку та іншим об'єктам 

промислової власності згідно з чинним законодавством держави. 

Згідно із Законом України «Про охорону прав на винаходи і корисні 

моделі» 

Винахід відповідає умовам патентоспроможності, якщо він є новим, 

має винахідницький рівень і є промислово придатним. 

Корисна модель відповідає умовам патентоспроможності, якщо вона є 

новою і промислово придатною. 

Винахід і корисна модель визнаються новими, якщо вони не є 

частиною рівня техніки. Об'єкти, що є частиною рівня техніки, для 

визначення новизни винаходу та конструкції для визначення новизни 

корисної моделі можуть враховуватись лише окремо. 

Рівень техніки включає всі відомості, які стали загальнодоступними у 

світі до дати подання заявки до патентного відомства або, якщо заявлено 

пріоритет, до дати її пріоритету. 

Порядок розгляду заявки на винахід (корисну модель) визначає коло 

джерел інформації, які містять загальнодоступні відомості: опубліковані описи 

до охоронних документів, викладені заявки, вітчизняні друковані видання і 

друковані видання , депоновані рукописи, статті, огляди, монографії тощо, 

звіти про науково-дослідні роботи, пояснювальні записки, до дослідно-

конструкторських робіт та інша конструкторська, технологічна і проектна 

документація, яка є в органах науково-технічної інформації, нормативно-

технічна документація, матеріали дисертацій, виданих на правах рукопису 

тощо. 

Згідно з ДСТУ 3575–97 вся відібрана документація, що стосуються 

ОГД в цілому або його складових частин, систематизується у такому 

порядку. 

Патентну документацію, відібрану для подальшого аналізу, наводять 

у формі Г1.1. 

У графі 1 форми Г. 1.1 вказують ОГД та його складові частини. У графі 

2 наводять такі бібліографічні дані відібраного охоронною документа:  

держава видачі, вид документа (А.с. авторське свідоцтво. Аз. акцептована 
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заявка, В.з. викладена заявка, 3. заявка, Пат. патент,  С. – свідоцтво), номер 

документа, класифікаційний індекс (МПK, HПK), відомості про заявника та 

власника охоронного документа (найменування, держава заявника та 

власника), номер заявки, дата подання заявки, дата публікації, відомості 

щодо конвенційного пріоритету (дата та номер пріоритету, держава), назва 

об'єкта промислової власності. 

У графі 3 подаються відомості щодо дії охоронних документів на 

момент проведення патентних досліджень (діє/не діє із зазначенням джерела 

інформації про припинення дії охоронного документа). 

До даної форми доцільно включити графу 4, яку можна назвати 

«Примітка» і наводити в ній коротку суть відібраного технічного рішення. 

Іншу науково-технічну документацію, відібрану для подальшого 

аналізу, наводять у формі Г.1.2. 

У графі 1 форми Г. 1.2 подають ОГД та його складові частини. 

У графі 2 – наводиться назва відібраного джерела інформації. Назви 

зарубіжних джерел інформації подаються мовою оригіналу. Якщо попередні 

відомості про ОГД, його складові частини одержані 5 джерел сигнальної 

інформації, наприклад реферативного журналу РЖ ВПИТІ, то в цій графі 

зазначаються не тільки вихідні бібліографічні дані та номер реферату, а й 

основний його зміст; якщо знайдено промисловий каталог чи фірмовий 

проспект –подається його назва мовою оригіналу. 

У графі 3 подають такі бібліографічні дані: автор, вихідні 

бібліографічні лані першоджерела, в якому документ опубліковано, місце, 

орган та рік витання, номер, сторінки. Стосовно фірмової інформації 

подають назву фірми мовою оригіналу, її національну належність та вихідні 

бібліографічні дані джерела інформації. Далі наведено приклад заповнення 

форми Г. 1.2. 

Форма Г.1.3 заповнюється в тих випадках, коли в процесі пошуку 

виявлено досилання на документацію, яка необхідна для аналізу, але з тих чи 

інших причин вона не була проаналізована. 

У графі 1 вказують бібліографічні дані джерела посилання, в якому 

були виявлені відомості про документ, що становим, інтерес. 

У графі 2 вказують назву документа, на який посилаються, та його 

бібліографічні дані. Нижче наведено приклад заповнення форми Г.І.З. 

Характеристики технічної досконалості створюваних ОГД 6азуються 

на зіставлені значень техніко-економічних показників. Зокрема, на стадії 

життєвого циклу «Дослідження та обґрунтування розробки», необхідно 

визначнім ті техніко-економічні показники, які повинні забезпечити в 

майбутньому створення ОГД з покращеними показниками, що становлять 
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інтерес для споживачів; на стадії життєвого никлу «Розроблення ОГД» 

необхідно визначній його місце у представленому рівні техніки (форми Г.1.1 

– Г.І.З основної частини звіту про патентні дослідження), виявити техніко-

економічні показники об’єктів аналогічного призначення (об'єктів-аналогів) і 

а порівняти їх з техніко-економічними показниками ОГД. Для цього 

визначають номенклатуру показників, які необхідні та достатні для 

порівняння; формують групу об’єктів - аналогів та виявляють значення їх 

показників; проводять зіставлення розроблюваного ОГД з об'єктами-

аналогами; складають висновки за результатами оцінки. 

Номенклатура показників повинна забезпечити можливість 

зіставлення різних об'єктів аналогічною призначення, тому приймається 

однаковою для всіх об'єктів-аналогів та ОГД. що створюється. Номенклатура 

показників включає класифікаційні та оціночні показники: класифікаційні 

характеризують призначення та галузь застосування ОГД і об'єктів 

аналогічного призначення, а оціночні відзначають їх функціональні, 

ресурсозберігаючі, природоохоронні, ергономічні та естетичні якості. Всі 

техніко-економічні показники об'єктів-аналогів необхідно привести до єдиної 

системи  вимірювання. 

 

2.6 Вимоги до оформлення звіту про патентні дослідження 

 

Згідно з ДСТУ 3575- 97 звіт  про патентні дослідження вміщує такі 

структурні елементи: 

‒ титульний лист; 

‒ загальні відомості про об'єкт дослідження; 

‒ список виконавців; 

‒ зміст (перелік документів); 

‒ основну частину; 

‒ додатки. 

Титульний лист є першою сторінкою звітів і править за основне 

джерело бібліографічної інформації, необхідної для оброблення та пошуку 

документа. Оформлення титульного листа звіту про патентні дослідження 

заповнюють за формою, що наведена в додатку Д (ДСТУ 3575- 97). Він 

містить дані, які подають у такій послідовності: 

‒ найменування суб'єкта господарської діяльності, тобто відомості 

про виконавця роботи - юридичну особу (організацію) або фізичну особу; 

‒ грифи затвердження та погодження (якщо воно необхідно) з 

позначенням посади, що затверджує звіт, її особистий підпис з його 

розшифруванням, дата; 
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‒ повна назва документа з позначенням дати, номера, найменування 

та шифру теми, етап розробки; 

‒ підписи відповідальних осіб, зокрема керівника підрозділу 

виконавця; рік складення (затвердження) звіту. 

Загальні відомості про об'єкт дослідження розміщують безпосередньо 

за титульним листом, починаючи з нової сторінки. Вони вміщують: 

– найменування суб'єкта господарської діяльності - виконавця роботи; 

– дату початку та дату закінчення розроблення ОГД (рік, місяць); 

– призначення, галузь використання, стислий опис ОГД; 

– можуть бути доповнені іншою необхідною інформацією, наприклад, 

найменування та галузь, до якої належить організація-замовник, 

найменування підприємства-виробника. 

Список виконавців вміщують безпосередньо за загальними 

відомостями про об'єкт дослідження на новій сторінці. Приклад оформлення 

списку наведено у додатку Е. 

У списку в загальному випадку наводять імена (або перші літери імен) 

та прізвища виконавців, їх посади, вчені ступені, вчені звання із зазначенням 

частини звіту, підготовленої конкретним виконавцем. Якщо звіт виконаний 

однією особою, відомості про неї подають на титульному аркуші. 

Зміст (перелік документів) розташовують безпосередньо після списку 

виконавців, починаючи з нової сторінки. Приклад складання змісту наведено 

у додатку Ж. 

Зміст складають, якщо звіт містить не менш ніж два розділи або один 

розділ і додаток за загальної кількості сторінок не менше десяти. 

До змісту включають: 

‒ перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і 

термінів (за необхідності); 

‒ послідовно перелічені назви всіх розділів і підрозділів основної 

частини звіту; 

‒ висновки; 

‒ рекомендації; 

‒ назви додатків і номери сторінок, які містять початок матеріалу. 

Основна частина звіту – це суть звіту, тобто викладення відомостей 

про об'єкт дослідження, котрі є необхідними й достатніми для розкриття 

сутності даної роботи та її результатів. Суть звіту викладають, поділяючи 

матеріал на розділи. Згідно з ДСТУ 3575 – 97 основна частина звіту містить 

такі розділи: 

 

‒ визначення патентоспроможності ОГД; 
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‒ визначення ситуації щодо використання прав на об'єкти 

промислової власності; 

‒ виявлення порушення прав власників чинних охоронних 

документів та заявників на об'єкти промислової власності. 

Зміст та обсяг основної частини обумовлюються завданням на 

проведення патентних досліджень. Виконується основна частина звіту у 

вигляді форм, що наведені у додатку Г ДСТУ 3575 -97. 

У випадку, коли необхідно провести патентні дослідження стосовно 

декількох об'єктів промислової власності (винаходу, корисної моделі, 

промислового зразка, знаку для товарів і послуг), форми основної частини 

звіту заповнюють на кожний об'єкт промислової власності окремо. 

Кожний розділ основної частини звіту завершується текстом, в якому 

наводяться висновки та рекомендації. 

Висновки вміщують безпосередньо після викладення суті кожного 

розділу, починаючи з нової сторінки. У висновках наводять оцінку одержаних 

результатів роботи; можливі галузі використання результатів роботи тощо. 

Текст висновків може поділятись на пункти. 

У звіті на основі одержаних висновків можуть наводитись 

рекомендації, які вміщують після висновків на новій сторінці. 

У рекомендаціях визначають подальші роботи, які вважають 

необхідними, приділяючи основну увагу пропозиціям щодо ефективного 

використання результатів досліджень. Рекомендації повинні мати 

конкретний характер і бути повністю підтверджені звітом. Текст 

рекомендацій також може поділятись на пункти. 

Основна частина звіту закінчується узагальненими висновками за 

результатами патентних досліджень. 

Крім основної частини, звіт про патентні дослідження вміщує додатки. 

Матеріал, який в них надається, необхідний для повноти звіту, але включення 

його до основної частини звіту може змінити впорядковане й логічне 

уявлення про роботу; великий обсяг та способи відтворення цього матеріалу 

не дають можливості послідовно розмістити його в основній частині звіту. 

Крім цього, такий матеріал може бути вилучений для широкого кола читачів, 

але є необхідним для фахівців даної галузі. 

Згідно з ДСТУ 3575 – 97 до основної частини звіту додають: завдання 

на проведення патентних досліджень; регламент пошуку; довідку про пошук. 

Звіт оформлюють на аркушах формату А4 (210x297 мм). За 

необхідності допускається використання аркушів формату A3 (297x420 мм). 

Звіт виконують машинописним або машинним (за допомогою комп'ютерної 

техніки) способом на одному боці аркуша білого паперу. Допускається окремі 
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частини звіту виконувати різними способами машинописним або машинним, 

а також включати до звіту сторінки, виконані методом репрографії. У ДСТУ 

3008 95 детально викладені правила до оформлення звіту у сфері науки і 

техніки Ці правила необхідно застосовувати і під час оформлення звіту про 

патентні дослідження. 

 

3 Контрольні питання 

 

1) Що таке об'єкт господарської діяльності? 

2) Що таке об'єкт – аналог? 

3) Призначення терміну ”Регламент пошуку“, як він розробляється? 

4) В чому складається задача винаходу? 

5) Що таке винахід? 

6) Що таке корисна модель? 

7) Назвіть основні види конструкторської документації. 

8) З яких обов'язкових елементів складається звіт про патентні 

дослідження? 

9) Які додатки є обов'язковими при складані звіту про патентні 

дослідження? 

10)  Якими документами керуються при складанні і оформлені звіту 

про патентні дослідження? 
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Додаток А 

(довідковий) 

Завдання на проведення патентних досліджень 

 

Таблиця А.1 – Види робіт під час проведення патентних досліджень та 

виконавці 

Види робіт 
Підрозділи-

виконавці 

Відповідальні 

виконавці 

Строки 

виконання 

робіт 

Звітний 

документ 

Регламент пошуку  Самойчук К.О. 05.05.21 

09.05.21 

 

Довідка про пошук  Самойчук К.О. 10.05.21 

20.05.21 

Додаток 

Б.1. 

Джерела інформації, 

використані під час 

проведення пошуку 

 Стручаєв М.І. 

Самойчук К.О. 

21.05.21 

10.06.21 

Додаток 

В.1. 

Визначення 

патентоспроможності 

ОГД 

 Кюрчев С.В. 

Самойчук К.О. 

11.06.21 

25.06.21 

Додаток 

Г.1.1 

Визначення ситуації 

що до використання 

прав на об’єкти 

промислової 

власності 

 Мелікян Ю.В. 

Ковальов О.О 

Самойчук К.О. 

26.06.21 

01.07.21 

Додаток 

Г.1.2 

Зміст патентів та 

науково-технічної 

інформації, що 

відібрана для 

подальшого аналізу 

 Стручаєв М.І. 

Ковальов О.О 

Самойчук К.О. 

02.07.21 

08.07.21 

Додаток 

Д.1. 

Науково-технічна 

документація 

відібрана для аналізу 

 Стручаєв М.І. 

Самойчук К.О. 

09.07.21 

12.07.21 

Додаток 

Д.1.2. 

 

Керівник виконавця робіт Кирило САМОЙЧУК 

 

 

Патентознавець Людмила БОГДАНОВА 
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Додаток Б 

(довідковий) 

РЕГЛАМЕНТ ПОШУКУ №1 

Найменування теми «Сівалка прямого висіву» 

Шифр теми  

Етап Пошук аналога 

Номер завдання №1 

Дата видачі завдання від 10.05.21 

Обґрунтування регламенту пошуку: попередній аналіз отриманої 

інформації в результаті дослідження російського реферативного збірника 

"Винаходу країн світу" (ВНИИПИ) за останні два роки дозволив виявити 

країни, у яких оброблення сільськогосподарських культур виконується з 

мінімальною обробкою ґрунту без використання плуга. Тобто виконується 

стерньовий і прямий методи посіву. Пошук інформації необхідно проводити 

у фондах США, Франції, Німеччини, Австралії, Росії, Румунії. Ретроспектива 

пошуків приймається: 15 років - патентна інформація; 

7 років - науково-дослідна інформація. 

Прийнята ретроспектива пошуку інформації обумовлена метою 

патентних досліджень на даний момент життєвого циклу ОГД, виявленим 

рівнем техніки, аналізом тенденції розвитку, що дає можливість виявити 

вимоги до ОГД, оцінити можливості комерційної реалізації ОГД, а також 

обґрунтувати техніко-економічні показники розроблювальної ОГД. 

Прийнята ретроспектива пошуків задовольняє інформаційний попит 

для досягнення мети патентних досліджень. 

У даному випадку патентні дослідження проводяться відносно таких 

об'єктів промислової власності, як винаходу, так і корисної моделі. Тому 

класифікаційні індекси позначаються МПК. Для пошуку інформації в 

джерелах іншої науково-технічної інформації встановлюються УДК. 

Патентний пошук та оформлення звіту виконано у відповідності до 

вимог державного стандарту України ДСТУ 3575-97 “Патентні дослідження. 

Основні положення та порядок проведення” 
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Таблиця Б.1 – Регламент пошуку 

Предмет 

пошуку 

(ОГД, 

його 

складові 

частини) 

Мета 

пошуку 

інформац

ії 

Держава 

пошуку 

Класифікаційні індекси: 

МПК, НПК, МКПЗ, МКТП, 

УДК 

Ретроспектив

ність пошуку 

Джерела 

інформації 

1 2 3 4 5 6 

Сеялка 

прямого 

посева 

(высева

ющий 

аппарат, 

сошник) 

Поиск 

ближай

шего 

аналога 

Украина 

СССР 

 

Россия  

США 

 

 

Австралия 

 

Франция 

Германия 

Румыния  

Австрия 

МПК7 А 01 С 7/04 

МКИ5 А 01 С 7/00, 7/18, 7/20, 

7/04, 7/30, 7/12 

МПК7 А 01 С 7/20, 7/16 

МПК7 А 01 С 7/18, 49/02, 

61/00, 7/04, 13/00, 5/00, 7/00, 

5/06, В 71/08, В 15/16, В 

23/06 

МКИ4 А 01 С 05/06, 005/06, 

В 061/04, В 049/06 

МПК7 А 01 С 5/06, 7/14 

МПК7  А 01 С 5/06, В 23/06 

МКИ4 А 01 С 7/16 

МПК7 А 01 С 7/04 

 

 

 

1993…1997 

 

1991…1998 

 

1992…1997 

 

 

 

1991…2005 

 

1992…1997 

 

 

1991…1998 

 

 

Патентная 

информация 

Официальный 

бюллетень  

«Промислова 

власність»  

Официальный 

бюллетень  

«Открытия. 

Изобретения» 

Официальный 

бюллетень  

РФ 

«Изобретения»  

Научно-

техническая 

информация 

РЖ ВНИИТИ 44 

«Тракторы и 

сельскохозяйстве

нные орудия» 

Сборник 

рефератов НИР и 

ОКР 

Библиографическ

ий указатель 

«Новые 

промышленные 

каталоги» 

 

Дата 12.06.21 

Керівник підрозділу виконавця робіт  Кирило САМОЙЧУК 

 

 

Дата 12.06.21 

Керівник патентного підрозділу 

 (патентознавець)  Людмила  БОГДАНОВА 

 

Особистий підпис 

Особистий підпис 
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Додаток В 

(довідковий) 

Джерела інформації 

Таблиця В.1 – Джерела інформації, використані під час проведення пошуку 

Предмет 

пошуку 

(ОГД, 

його 

складові 

частини) 

Держава 

пошуку 

Класифікаційні 

індекси 

Інформа-

ційна база, 

використа

на під час 

пошуку 

Бібліографічні дані першого та 

останнього за хронологією джерела 

інформації  

Патентна інформація 

Інша науково-

технічна 

інформація 

1 2 3 4 5 6 

Сеялка 

прямого 

посева 

(высева-

ющий 

аппарат, 

сошник) 

Украина 

СССР 

 

Россия  

США 

 

 

Австралия 

 

Франция 

Германия 

Румыния  

Австрия 

МПК7 А 01 С 7/04 

МКИ5 А 01 С 7/00,  

7/18, 7/20, 7/04, 

7/30, 7/12 

МПК7 А 01 С 7/20, 

7/16 

МПК7 А 01 С 7/18, 

49/02, 61/00, 7/04, 

13/00, 5/00, 7/00, 

5/06, В 71/08, В 

15/16, В 23/06 

МКИ4 А 01 С 05/06, 

005/06, В 061/04, В 

049/06 

МПК7 А 01 С 5/06, 

7/14 

МПК7  А 01 С 5/06, 

В 23/06 

МКИ4 А 01 С 7/16 

МПК7 А 01 С 7/04 

ГНТБ  

Украины 

ЦНМБ 

(г. Харь-

ков) 

Официальный 

бюллетень  

«Промислова 

власність»  

№1, 1993… 

№1,1997 

Официальный 

бюллетень  

«Открытия. 

Изобретения» 

№1, 1991… 

№1,1998 

Официальный 

бюллетень  

РФ «Изобрете-ния».  

№1, 1992…№1, 

1997 

РЖ ВНИИТИ 44 

«Тракторы и 

сельскохозяйственные 

орудия» 

1991  

№1 …№12 

1992  

№1 …№10 

1993  

№1 …№10 

1995  

№1 …№6 

1997  

№3 …№7 

1998  

№1 …№8 

1999 №1 …№5 

2001 №2 …№9 

2002 №8 …№11 

2003 №1 …№12 

2005 №4 …№5 

«Сборник 

рефератов НИР 

и ОКР»,  

серия 8, №1, 

1992…№1 

1997 

Библиографиче

ский указатель 

«Новые 

промышленны

е каталоги» 

№1 1991…№5 

1998 
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Додаток Г 

(довідковий) 

Форми розділів основної частини звіту про патентні дослідження 

Форма Г.1 – Патентна документація, відібрана для подальшого аналізу 

ОГД та його 

складові 

частини 

Документація на об’єкти промислової власності 

Бібліографічні дані 

Відомості 

щодо їхньої 

дії 

1 2 3 

Сеялка 

прямого 

высева 
Сеялка 

Пат 6425445 США, МПК7 А 01 В 49/02, A 01 В 61/00. 

Tartar Sarn A. (III). №09/6282417, Заявл. 13.09.2000; 

Опубл. 30.07 2002; НПК 172/166. 

Сеялка.   Enhanced   minimun   tilbgplanter/renovator 

system 

Діє 

 Пат. 6499414 США, МПК7 A 01 С 7/04. Case Corp., 

Dunham Lisle J. № 09/850472; Заявл 07.05 2001; Опубл 

31 12.2002; НПК 111/174.  

Дисковая сеялка. Seed metering system with improved 

wear enhancement 

Діє 

 Пат. 6530334 США, МПК" А 01 С 13/00. Надпу 

Matthew P. № 09/865911; Заявл. 24.05.2001; Опубл. 

11.03.2003: НПК 111/189. 

Сеялка.   Depth-limited   furrow  closing arrangement and 

method for notill agricultural seeders 

 

 Заявка 4235388 ФРГ , МКИ- А 01 С 7/20 / Dreyer Heinz 

D Wiemeyer Benno, Scheuner Bernd, Bulow Hans von, 

Dreyer Justus ; Amaronen—Werke H. Dreyer GmbH und 

Co KG .- № 4235388 7 ; Заявл. 21.10.92 ; Опубл. 7.4.94                

Сеялка. Drillmaschine  

 

 Пат. 5279236 США , МКИ'1 А 01 С 5/00 / Triax James R. 

.— № 96827 ; Заявл. 26.7.93 ; Опубл. 18.1.94 ; НКИ 

111/139 

Сеялка. Seed planter  

 

 А.с. 1773318 СССР .МКИ5 А 01 С 7/00 /Мороз И. X., 

Кокону чем ко В. В., Петров Е. Е., Харченко С. А. ;Укр. 

НИИ картоф. х-ва .—№ 4793118/15 ,-Заявл. 27.12.89 

;Опубл. 07.11.92 ,Бюл. № 41 

Сеялка точного высева 

 

 А.с. 1665905 СССР ,МКИ5 А 01 С 7/00 /Полупуднов А. 

В.. Макаров А. Р.. Малахов Е. А., Морозов А. К, 

Лыхенко Н. Д. ;Сиб. НПО Колос .—№ 

4699586/15;3аявл. 31.05.89 ;0публ. 30.07.91 

Сеялка  
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Форма Г.2 – Інша науково-технічна документація, відібрана для 

подальшого аналізу 

ОГД та його 

складові 

частини 

Джерела інформації Бібліографічні дані  

1 2 3 

Сеялка 

прямого 

посева 

(Сеялка, 

высевающий 

аппарат, 

сошник) 

Реферативный журнал 1991 №1, №2, №4, №5, №6, №8, 

№11, №12 

1992 №1, №3, №5, №6, №7, №8, 

№10 

1993 №3, №4, №5, №6, №10 

1994 №4, №7 

1995 №1, №2, №3, №4, №6 

1997 №3, №5, №7 

1998 №1, №6, №8 

1999 №5 

2001 №4, №8, №9, №12 

2002 №9, №10, №11 

2003 №1, №2, №3, №4, №5, №6, 

№8, №9, №12 

2005 №4, №5 

 Тракторы и с.-х. машины 

Новая сеялка для пропашных 

культур 

Дудчак В.В. 

2002, №3, с. 15,16 

 Техника и оборудование для села 

Прямой посев: снижение затрат, 

охрана окружающей среды 

Тебрюгге Фридрих  

2001, №9, с. 42,43 

 Механика деформирования тел 

/Рост. н/Д/ ин-т с.-х. машиностр. 

(РИСХМ – Ростов н/Д,  

О форме дискового сошника для 

прямого посева  

Соколов Н.А., Гультяев В.В. 

1990 – с.9,10 

 Тракторы и с.-х. машины  

Новое семейство стерневых сеялок 

 

2000, №11, с. 10 

 Schweiz. Landtechn.  

Новые сеялки Lemken с дисковыми 

сошниками. Satechnik: Lemken 

komplettiert sein Scharprogramm.  

2002. -64, № 4, с. 30 

 Farmers Weekly 

Сеялка прямого посева. Direct 

drilling attracts frugal cereal growers  

1991 .-115 ,№ 20 .-С 36  

 Fortschr. Landwirt 

Универсальная рядовая сеялка 

Horsch Pronto RX. Universal-

Drillmaschine Horsch Pronto RX 

2002, № 3, с. 31 
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Додаток Д 

(довідковий) 

Бібліографія та зміст відображених патентів для подальшого аналізу 

 

Таблиця Д.1 – Географія патентів та їх сутність 

ОГД та 

його 

складові 

частини 

Держава пошуку, 

класифікаційні індекси 

Сутність заявленого технічного рішення та 

мета його розробки 

1 2 3 

Сеялка 

прямого 

посева  

(сеялка) 

Пат 6425445 США, МПК7 

А 01 В 49/02, A 01 В 

61/00. Tartar Sarn A. (III). 

№09/6282417, Заявл. 

13.09.2000; Опубл. 30.07 

2002; НПК 172/166. 

Сеялка.   Enhanced   

minimun   

tilbgplanter/renovator 

system 

Патентуемая сеялка содержит на колесной 

раме два наклонных друг к другу 

культиваторных диска с системой радиальных 

выступов по окружности Непосредственно за 

дисками установлен изогнутый нож, 

формирующий борозду, вдоль которого 

расположен канал для транспортировки семян. 

Сеялка имеет дополнительные диски для 

уплотнения краёв борозды и засыпки семян  

 Пат. 6499414 США, МПК7 

A 01 С 7/04. Case Corp., 

Dunham Lisle J. № 

09/850472; Заявл 07.05 

2001; Опубл 31 12.2002; 

НПК 111/174.  

 

Дисковая сеялка. Seed metering system with 

improved wear enhancement: Патентуемая 

сеялка содержит дисковый раздаточный узел, 

образованный двумя сопряженными и 

вращающимися относительно друг друга 

дисками Семена проходят от бункера к 

отверстиям на поверхности одного из дисков, 

распределяются и поступают в канавки 

второго диска, из которых выходят по одному 

для введения в борозду Для уменьшения 

абразивного изнашивания опорных 

поверхностей дисков на одном из них 

сформированы углубления, в которых 

собираются абразивные частицы и затем 

захватываются оттуда с помощью вакуума и 

удаляются  

 Пат. 6530334 США, МПК" 

А 01 С 13/00. Надпу 

Matthew P. № 09/865911; 

Заявл. 24.05.2001; Опубл. 

11.03.2003: НПК 111/189. 

Сеялка.   Depth-limited   

furrow  closing arrangement 

and method for notill 

agricultural seeders 

Патентуется сеялка с дисковым агрегатом для 

вскрытия борозды, с которым совмещена 

трубка подачи семян. После введения семян в 

борозду она уплотняется специальным 

колесом и закрывается с двух сторон 

наклоненными друг к другу зубчатыми 

цилиндрами. В агрегате предусмотрен 

стопорный механизм, позволяющий 

регулировать глубину проникновения в почву 

закрывающих борозду цилиндров.  
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Таблиця Д.2 – Науково-технічна інформація, яка відібрана для 

наступного аналізу 

Найменування джерела інформації Автор Рік, місто видання 

1 2 3 

Пат 6425445 США, МПК7 А 01 В 49/02, A 

01 В 61/00. (III). №09/6282417, Заявл. 

13.09.2000;  

Сеялка. Enhanced minimun   

tilbgplanter/renovator system 

Tartar Sarn A.  Опубл. 30.07 2002; 

НПК 172/166. 

Пат. 5074227 США ,МКИ5 А 01 С 5/06 / 

;;3аявл. 06.07.90 ; 

Секция пропашной сеялки. Seed planting 

apparatus  

Schwitters Wayne 

J. 

Опубл. 24.12.91; WIC 

Inc. .—№ 548860 НКИ 

111/137 

А.с. 1665905 СССР ,МКИ5 А 01 С 7/00 

/;3аявл. 31.05.89 ; 

Сеялка  

Полупуднов А. 

В.. Макаров А. Р. 

Малахов Е. А., 

Морозов А. К, 

Лыхенко Н. Д.  

Опубл. 30.07.91Сиб. 

НПО Колос .—№ 

4699586/15  

А.с. 1605971 СССР ,МКИ5 А 01 С 7/04 

/;3аявл. 02.03.89 ,- 

Высевающий аппарат  

Листопад Г. Е., 

Сакун В. А., 

Липин В. Д.  

Опубл. 15.11.90, Бюл. 

№ 42 Моск. ин-т инж. 

с.-х.  

пр-ва .—№ 

4657252/30—15  

А.с. 1676484 СССР ,МКИ5 А 01 С 7/20 /  

;3аявл.  12.07.89  

Дисковый сошник  

Штыльфус Г. Я., 

Мищенко И. В. ,- 

Опубл. 15.09.91 .Бюл. 

№ 34 Кировогр. 

проект.-конструкт. ин-т 

по почвообраб. и посев, 

машинам  .—№ 

4718423/15 

Пат. 5081942 США ,МКИ5 А 01 С 5/06 

/3аявл. 30.10.90 

Регулятор заглублении дискового сошни-

ка. Depth adjusting device for a furrow 

opener  

Ciark Richard Н.. 

Loag John D.  

Опубл. 21.01,92 ;НКИ 

111/06 Deerа and Co. ,—

№ 607014  

Пат. 6386127 США, МПК7 А 01 В 15/16, 

А 01 В 23/06.  Заявл. 07.02.2000;  

Вскрышной дисковый агрегат сеялки. 

Disc opener assembly for a seed planter 

Prairie Douglas, 

Mewes Michael 

Опубл. 14.05.2002; 

НПК 111/167, Case 

Corp., . Ns 09/498865; 

Заявка 2814636 Франция, МПК7 А 01 С 

5/06. Заявл. 29.09.2000;  

Разрыхлительный диск для сеялки и 

сеялка с таким диском. Disque ouvreur 

pour semoir et semoir utilisant un tel disque 

Kuhn Huard SA Опубл. 

05.04.2002.Gentilhomrne 

Guy (Hironimus 

Jeannot). № 0012400 

Пат. 5060586 США ,МКИ5 А 01 В 71/08 

;3аявл. 19.12.89 ; 

Чистик диска. Disc blade scraper device  

Hoyt Walter R 0публ. 29.10.91 ;НКИ 

111/164 —№ 453987  
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ОСНОВНІ ВИСНОВКИ 

 

У результаті проведеного пошуку з метою створення нових робітників 

органів для сівалки прямого висіву за матеріалами науково-технічної і 

патентної інформації був установлений коло ведучих країн у даній області 

техніки. Відібрані предмети пошуку, що є найближчими аналогами ОГД, 

охоплюються наступними рубриками МКИ 5-й і МПК 5-ї і 7-ї редакцій: А о1 

В 71/08, А 01 В 15/16, А01 В 23/06, А 01 С 5/06, А 01 С 7/20, А 01 В 49/04, А 

01 В 61/00, А 01 С 7/00. 

З аналізу патентів і науково-технічної інформації випливає, що всі 

зміни виконувані як у сівалках так і в її основних вузлах (висіваючи апарати, 

сошники) спрямовані на поліпшення якісних показників роботи сівалки в 

цілому. Не дивлячись на удосконалення сівалки і її основних вузлів ведучих 

країн світу, що виготовляються фірмами: США, Франція, Великобританія, 

Німеччина при збільшенні поступальної скорості агрегату с 5 до 7 км/г 

точність висіву насінь істотно погіршується. 

З аналізу так само випливає, що в США, Австрії й інших країн при 

висіві просапних культур застосовуються до 80% сівалок фірм Deere and Co, 

«Kinze», обладнаних, що висівають секціями Max-Emerge, виконуючими 

посів на поступальної швидкості агрегату до 10 км/г. Тому за аналог 

прийнята сівалка фірми Deere and Co «Kinze» з пальчатими апаратами Max-

Emerge с наступним удосконалення і написання заявок на винахід і корисну 

модель. 

 

Керівник виконавця робіт Кирило САМОЙЧУК 

Патентознавець                                                      Людмила БОГДАНОВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


