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Д
ля чого потрібна українсь�

кому користувачеві патент�

на документація Польщі,

Чехії, Словаччини, Румунії, Угорщи�

ни, Болгарії, Естонії, Латвії, Литви? 

Справді, вона не входить до

мінімуму документації, передбаченої

Договором про патентну кооперацію

(РСТ), на якому зазвичай базується

пошук для цілей експертизи заявок на

винаходи у відомствах промислової

власності, а перед тим — рішення

заявника про доцільність чи недоціль�

ність подання заявки на винахід. Таке

рішення можна обґрунтовано прийня�

ти лише після ознайомлення з патент�

ною документацією провідних країн у

певній галузі техніки. Однак, патентна

документація малих і середніх країн

Східної Європи та Балтії становить

інтерес для розробників нових техно�

логій не лише для попереднього ви�

значення новизни свого винаходу — в

конкретних галузях, у яких певні з цих

країн досягли високого рівня розвит�

ку. Це важливо, насамперед, для вико�

ристання в будь�якій із цих країн у

рамках наявного міжнародного науко�

во�технічного співробітництва новіт�

ніх розробок, зокрема запатентованих

в Україні та, можливо, і в деяких з цих

країн. 

Наявність в української сторони

патенту на даний винахід навіть у

зазначених східноєвропейських краї�

нах, з якими передбачається таке спів�

робітництво, не позбавляє необхід�

ності проведення ретельного пошуку в

їхніх фондах патентної документації

перед початком здійснення конкрет�

них проектів, в ході яких заплановано

використання запатентованого вина�

ходу. Для того, щоб уникнути пору�

шення патентних прав, чинних на те�

риторії країни�партнера зі співробіт�

ництва, і пов'язаних з цим санкцій, що

призводять до значних збитків, необ�

хідно попередньо вивчати патентну

документацію цільової країни співро�

бітництва,  щоб своєчасно виявити не�

безпеку.

Які можливості для цього є на
сьогодні в Україні?

По�перше, в Україні вже нако�

пичено значний масив патентної до�

кументації згаданих країн — як офі�

ційних бюлетенів відомств промисло�

вої власності, що містять офіційні по�

відомлення про видачу патентів, так і

описів винаходів до патентів. Зміст

офіційних бюлетенів визначається на�

ціональним законодавством кожної

країни та практикою відомства. Офі�

ційні бюлетені зазначених країн, що

містять публікації про патенти на

винаходи, видаються як на папері, так

і (за останні роки) на CD�ROM (див.

Таблицю 1). Крім цього, деякі відом�

ства країн Східної та Центральної

Європи розмістили офіційні бюлетені

на своїх веб�сайтах. Найчастіше вони

представлені у форматі PDF, який

відображує точний вигляд друковано�

го видання бюлетеня, сторінка за сто�

рінкою. На жаль, бюлетень у цьому

форматі дає мало можливостей для

пошуку — при перегляді необхідно

перегортати сторінки, як і у паперово�
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го видання. Альтернативно офіційний

бюлетень може бути представлений у

структурованому вигляді як база даних

(на веб�сайті патентного відомства

Угорщини: http://www.hpo.hu/English/
adatbazis/kozlony_ ab/ ) (рис. 1).

Враховуючи, що всі країни Східної

та Центральної Європи і країни Балтії

протягом останнього десятиріччя ста�

ли членами Європейської патентної

конвенції і за європейськими заявка�

ми з зазначенням будь�якої з цих країн

може бути виданий європейський па�

тент, що матиме таку саму дію як і на�

ціональний патент у цій країні, необ�

хідно також переглядати публікації

щодо європейських заявок і європей�

ських патентів, вміщені в їхніх офіцій�

них  бюлетенях. До речі, слід пам'ята�

ти, що описи до європейських патен�

тів, крім публікацій національними

мовами країн, де вони є чинними,

обов'язково опубліковані однією з

офіційних мов ЄПВ (англійською,

французькою або німецькою). 

Отже, можна ознайомитись із опи�

сом до такої європейської заявки або

патенту однією з цих мов (на сайті

офіційних публікацій ЄПВ (http://
www.epo.org/patents/patent�information/
european�patent�documents/publication�
server.html) або в пошуковій системі

ЄПВ esp@cenet (http://www. espacenet.
com/ index.en.htm, є також російсько�

мовні інтерфейси http://ru.espacenet.
com та http://ea.espace net.com), що спро�

щує доступ до інформації, що містить�

ся в документі, для тих, хто володіє та�

кою мовою, тобто вона доступна для

більш широкого кола користувачів,

ніж тексти усіма державними мовами

зазначених країн. 

Так само і для національних патен�

тів цих країн, які видані на підставі

міжнародних заявок, можна знайти

описи до відповідних міжнародних

заявок англійською/французькою мо�

вою на сайті ВОІВ (http:// www.wipo.int/
pctdb /en/ index.jsp). 

З 2006 року у світі запроваджено

реформовану Міжнародну патентну

класифікацію (МПК), яка застосову�

ється відомствами або у вигляді базо�

вого рівня, або — детальніше розгалу�

женого поглибленого рівня. Здійсню�

ючи пошук у фондах патентної доку�

ментації за МПК слід застосовувати

саме той рівень МПК, який застосовує

патентне відомство цієї країни для

класифікування своїх патентних доку�

ментів (див. Таблицю 2). В іншому разі

пошук може бути неповним через

втрату даних.

Для публікації описів винаходів

більшість зазначених відомств пере�

йшли з паперового на електронний

носій, хоча при цьому ще певний час

виходили, а подекуди — зокрема, у

Польщі — і нині виходять паралельно

з електронними і паперові публікації.

Бібліографічні дані, реферати націо�

нальною та англійською мовами, а

також повні описи винаходів націо�

нальними мовами країн Східної Євро�

пи (Польщі, Чехії, Словаччини, Руму�

нії, Угорщини, Болгарії) з 1993 року

публікуються на спільному CD�ROM
ESPACE PRECES. З 1996р. до них до�

лучилися патентні відомства Латвії та

Литви. Наявна ретроспектива публі�

кацій різних країн на цих дисках пред�

ставлена в Таблиці 3. ESPACE PRECES
публікується 8�10 разів на рік. Окрім

цього, випускається пошуковий рефе�

ративний патентно�інформаційний

продукт ESPACE ACCESS PRECES на

одному диску, який оновлюється двічі

на рік. Співробітництво з Європейсь�

ким патентним відомством (ЄПВ), що

триває з початку 1990�х років, дозво�

лило цим відомствам перейти до пуб�

лікації своїх патентних документів на

електронному носієві.  ESPACE PRE�
CES був першим спільним патентно�

інформаційним продуктом на оптич�

них дисках, що з'явився в результаті

співробітництва у рамках проекту

RIPP (Regional Industrial Property In�

formation Programme) між патентними

відомствами цих країн та Європейсь�

ким патентним відомством (ЄПВ).

Пізніше ЄПВ здійснило другий подіб�

ний міжнародний проект у співробіт�

ництві з відомствами країн СНД, зо�

крема України, і з 2002 р. публікується

спільний регіональний CD�ROM CIS�
PATENT (CIS —  англомовний відпо�

відник СНД). Важливою характерис�

тикою обох цих продуктів є наявність

англомовних рефератів (а CISPATENT
має також російськомовні реферати),

що дає можливість патентним відом�

ствам та користувачам патентної ін�

формації, які зазвичай не володіють

мовами національних патентних доку�

ментів країн�учасниць цих спільних

проектів, ознайомлюватися з суттю

запатентованих винаходів та врахову�

вати їх у своїй діяльності. 

Пошук на CD�ROM серії PRECES

можливий як за бібліографічними да�

ними та словами з назв винаходу та ре�

ферату, так і за номером документа  в

кумулятивному індексі, що є на кож�

ному диску й містить номери всіх до�

кументів, наявних на дисках від по�

чатку їх публікації, за країнами. Засто�

соване на дисках ESPACE PRECES та

ESPACE ACCESS PRECES сучасне

програмне забезпечення MIMOSA

дозволяє здійснювати пошук за вели�

кою кількістю різноманітних бібліо�

графічних даних патентного докумен�

та (№ заявки, № патенту, дати подан�

ня та публікації, заявник, винахідник,

індекс МПК тощо) і за словами в наз�

вах винаходів і в рефератах. MIMOSA

постійно вдосконалюється, при цьому

кожна наступна версія повністю су�

місна з усіма попередніми та з прог�

рамним продуктом Patsoft, що засто�

совувався в перші роки випуску дисків

серії PRECES. Реферати представлені

на дисках як національною мовою

кожної країни, так і англійською мо�

вою. Можна проводити пошук за ок�

ремими країнами використовуючи для

Таблиця 1. Наявність офіційних бюлетенів країн Східної та Центральної Європи і
країн Балтії у ФГК та на веб�сайтах відомств

Країна Носій Період
Наявність на веб�
сайті відомства

Болгарія Папір з 1994 з 2006

Естонія Папір з 1995

Латвія Папір з 1993

Литва Папір з 1994 з 2005

Польща Папір з 1993 з 1999

Румунія
Папір 

CD�ROM

1993 � 2002

з 2003

Словаччина
Папір

CD�ROM 

1993 �2007

з 2008

Угорщина Папір 1993 �2006 з 2006

Чехія Папір 1994 �2006 з 2000

Таблиця 2. Застосування базового або
поглибленого рівня МПК патентними

відомствами країн Східної та
Центральної Європи

Країна Рівень МПК

Болгарія поглиблений

Естонія поглиблений

Латвія дані відсутні

Литва базовий

Польща поглиблений

Румунія поглиблений

Словаччина базовий

Угорщина поглиблений

Чехія поглиблений
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пошукового критерію “реферат” клю�

чові слова відповідною національною

мовою. Можна також одночасно про�

водити пошук за декількома або всіма

країнами, чия документація представ�

лена на диску, користуючись англійсь�

кими ключовими словами. Однак слід

враховувати, що на дисках ESPACE
PRECES та ESPACE ACCESS PRECES
не до всіх документів є англомовні ре�

ферати. 

Щоб виявити при пошуку всі реле�

вантні документи, доцільно при побу�

дові пошукового запиту використову�

вати слова з назви винаходу з пошу�

ковим критерієм ET (English Title):

Ураховуючи важливість доступу до

патентної документації країн Східної

та Центральної Європи для інформа�

ційного забезпечення міжнародного

науково�технічного, зокрема військо�

во�технічного, співробітництва Украї�

ни із зазначеними країнами, з метою

забезпечення комплектування Фонду

патентної документації громадського

користування (ФГК) повними описа�

ми винаходів зазначених країн, почи�

наючи з 2005 р. і донині, Державне

підприємство “Український інститут

промислової власності” як центр між�

народного обміну патентною доку�

ментацією  отримує патентно�інфор�

маційний продукт ESPACE PRECES
разом з пошуковими реферативними

дисками до нього ACCESS PRECES бе�

зоплатно, надсилаючи в рамках вза�

ємного обміну рівноцінний за змістом

(бібліографічні дані, реферати, зокре�

ма англомовні, повні описи до патен�

тів) CD�ROM “Винаходи в Україні”.

Раніше колишнім Держпатентом

України було придбано обидва  про�

дукти серії PRECES за 1993�1999 рр. 

Зацікавлені українські користувачі
патентної інформації можуть озна�
йомлюватися з патентною документа�
цією зазначених країн у читальному
залі ФГК за адресою: 

Київ, 01133, бульвар Лесі Україн�
ки, 26; тел.  285�82�77.

Консультації з пошуку на дисках

надаються працівниками читального

залу. Мешканці інших міст України

можуть замовити пошук за фондами

цих країн та копії окремих документів.

Регулярно оновлювані переліки па�

тентної документації, наявної у ФГК,

зокрема і країн Східної та Центральної

Європи і Балтії, розміщені на веб�

порталі Держдепартаменту інтелекту�

альної власності (http://www.sdip. gov.ua),

веб�сайті Державного підприємства

“Український інститут промислової

власності" (http://www.ukrpatent.org) та

його філії "Український центр іннова�

тики та патентно�інформаційних по�

слуг" (http:// www.ip�centr.kiev.ua).

Ретроспективний фонд патентної

документації країн Східної та Цент�

ральної Європи за період до 1992 р.

(офіційні бюлетені та описи до па�
тентів на паперовому носієві) форму�
вався в колишньому Республікансь�
кому патентному фонді Державної на�
уково�технічної бібліотеки (ДНТБ) у
Києві по вул. Горького 180.

В останні роки можна спостерігати

виразну тенденцію переходу патент�

них відомств до розміщення своїх пуб�

лікацій для безкоштовного доступу в

Інтернеті. Це відповідає рекомендаці�

ям документа ВОІВ “Рекомендований

мінімальний зміст веб�сайтів відомств

інтелектуальної власності” від 10 груд�

ня 1999 р. Зазвичай на сайті виклада�

ють офіційний бюлетень (принаймні

за останній рік публікації) та/або роз�

міщують бази даних патентних доку�

ментів. При цьому відомства посту�

пово припиняють випуск друкованих

видань, а деякі — навіть і публікацій

на CD�ROM, цілковито переходячи на

Інтернет�публікації. 

Отже, нові надходження до бібліо�

течних фондів будуть постійно скоро�

чуватися, і майбутнє патентного по�

шуку належить Інтернету. Уже й на

сьогодні є можливість швидко і зручно

здійснити пошук у наявних безоплат�

них Інтернет�ресурсах більшості країн

Східної та Центральної Європи і Бал�

тії (див. Таблицю 4). Окрім цього, па�

тентні документи зазначених країн

можна знайти в пошуковій системі

ЄПВ esp@cenet, що містить також до�

даткову інформацію щодо правового

статусу документів та щодо доку�

Країна
Дата публікації першого з наявних

на дисках
ESPACE PRECES  документів 

Номер першого з наявних на дисках 
ESPACE PRECES  документів

Болгарія 15.01.1991 48221

Латвія 20.10.1994 10001

Литва 25.08.1994 3001

Польща 28.06.1991 153900

Румунія 05.07.1992 10001

Словаччина 08.12.1993 277680

Угорщина 28.11.1991 204000

Чехія 17.03.1993 277680

Таблиця 3. Наявність патентних документів країн Східної 
та Центральної Європи на дисках ESPACE PRECES
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ментів�аналогів (патентних сімейств),

надану з бази даних ЄПВ INPADOC.

Слід зауважити, що пошукові можли�

вості патентних Інтернет�ресурсів за�

звичай обмежені порівняно з пошуко�

вими системами на CD�ROM: змен�

шений перелік пошукових критеріїв,

допускаються лише дуже прості пошу�

кові запити або достатньо внести не�

обхідні дані у готову пошукову форму,

наприклад, як у патентній базі даних

на веб�сайті відомства Румунії.

З іншого боку, це спрощує корис�

тування ними і робить їх доступними

навіть для недосвідченого користува�

ча.

Отже, можливості доступу до па�

тентної документації країн Східної та

Центральної Європи і країни Балтії

для користувачів в Україні досить

різноманітні і дозволяють охопити

значну частину патентних документів,

опублікованих патентними відомства�

ми цих країн на паперовому та елект�

ронному носієві за останні 15 років.

Доповнити пошук можна за допомо�

гою безоплатних Інтернет�ресурсів

(див. Табл. 4). І все ж, якщо після по�

шуку в фонді патентних документів

країни на всіх наявних носіях та в

доступних Інтернет�ресурсах залишають�

ся прогалини, або відсутні повні опи�

си знайдених релевантних документів,

а вони є суттєвими для прийняття

відповідального рішення щодо патенту�

вання або використання винаходу,

можна зважити доцільність звернути�

ся до служби обслуговування корис�

тувачів, що функціонують у відом�

ствах і замовити або пошук визначе�

ного обсягу, або копії патентних доку�

ментів. Контактні дані таких служб

містяться на їхніх веб�сайтах (див.

Таблицю 4).

Країна Адреса веб�сайту Адреса бази даних патентних документів

Болгарія http://www.bpo.bg/

Естонія http://www.epa.ee/

БД національних патентів (мова естонська, англомовний реферат)

http://www.epa.ee/patent/default2.asp

БД європейських патентів, чинних в Естонії

http://www.epa.ee/ep/default2.asp

Латвія http://www.lrpv.lv/

Литва http://www.vpb.lt/

Польща http://www.uprp.pl

Бази даних (польською мовою):

БД патентних заявок і патентів на винаходи, корисних моделей 

http://www.uprp.pl/English/PPOs+databases/

Румунія http://www.osim.ro/

Патентна база даних

Бібліографія румунською мовою, реферат румунською та англійською

мовами

http://bd.osim.ro/cgi�bin/invsearch8

Словаччина http://www.indprop.gov.sk

Електронний портал eSKipo:

Дані реєстрів патентів на винаходи, корисні моделі, свідоцтв додаткової

охорони. Бібліографія,  реферати та повні описи до патентів на винаходи,

бібліографія та повні описи до патентів на корисні моделі словацькою

мовою (патентні документи Словаччини та колишньої Чехословаччини �

публікації з 1981р.) 

http://www.indprop.gov.sk/eskipo.php?lang=en&idd=2

Угорщина http://www.hpo.hu
Патентна база даних

http://www.hpo.hu/English/adatbazisok/

Чехія www.upv.cz

База даних патентів і корисних моделей

http://isdvapl.upv.cz/servlet/page?_pageid=82,315&_dad=portal30&_schema=

PORTAL30&447__102.menu_f=4314&448__102.folder_f=5825

Таблиця 4. Патентні бази даних Східної та Центральної Європи, що безоплатно надаються в Інтернеті

Примітка: Таблиця 4 є фрагментом

“Переліку адрес зарубіжних патентних баз

даних, до яких надається безоплатний до�

ступ в Інтернеті”, розміщеного на згаданих

вище веб�порталі Держдепартаменту та

веб�сайті ДП “Український інститут про�

мислової власності”,  з яких можна безпо�

середньо скористатися потрібними гіпер�

посиланнями.

Патентна база даних на веб�сайті відомства Румунії


