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ДСТУ 3575-97 ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ 
ПАТЕНТНІ ДОСЛІДЖЕННЯ  

Основні положення та порядок проведення 

• ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ Цей стандарт установлює 
основні положення, порядок проведення та форму 
звіту про патентні дос- лідження. Стандарт 
застосовується в усіх галузях господарської 
діяльності на етапах створення і викори- стання 
об'єкта господарської діяльності. Вимоги цього 
стандарту є обов'язковими для суб'єктів 
господарської діяльності, що діють на території 
України, діяльність яких повністю або частково 
фінансується з державного бюджету. Для всіх інших 
суб'єктів господарської діяльності вимоги стандарту 
мають рекомендаційний характер.  

• http://www.iop.kiev.ua/files/vtt/DSTU_3575-97.pdf 
 

http://www.iop.kiev.ua/files/vtt/DSTU_3575-97.pdf


• ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ ПРО  
• ПАТЕНТНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 
• Згідно з ДСТУ 3575-97 (пункт 7.1)  
• звіт про патентні дослідження складається 

з таких структурних елементів(додаток I): 
• титульний аркуш; 
• загальні відомості про об'єкт дослідження; 
• список виконавців;  
• зміст; 
• основна частина; 
• додатки. 



Для оформлення звіту потрібно: 

   1. Провести патентні дослідження 
(правильно сформулювати ключові слова 
по темі наукової роботи);  

   2. Провести пошук джерел науково-
медичної і кон'юнктурно-економічної 
інформації.(УДК); 

   3. Анотація. 
 
• (Глибина пошуку за патентною й науково-медичною інформацією 

становить останні 10 років на момент виконання дослідження).  
 
 
  
 



• До переліку країн, обов'язкових для 
вивчення, входять Україна, Росія, 
Німеччина, США, Франція, Японія.  

• Крім того, мають вивчатися патентні 
документи Європейського патентного 
відомства (ЄРО) і Всесвітньої 
організації захисту інтелектуальної 
власності (ВОІВ\WIPO). Назви країн 
треба вказувати згідно із ДСТУ ВОІВ 
(додаток II). 
 



• Вся інформація щодо 
проведення патентних 
досліджень і оформлення звіту 
знаходиться в “Методичних 
рекомендаціях відділу” 
патентно-ліцензійної роботи: 

• http://nmapo.edu.ua/index.php/uk/
viddil-patentno-litsenzijnoji-roboti 



 
 

Консультації  
щодо оформлення “Звіту про патентні 

дослідження” і написання заявок на 
винаходи 

   ви можете отримати в кабінеті 410 
адміністративного корпусу  

   4 поверх: 
Вівторок і четвер  
з 14.00 по 16. 00 

 



Дякую за 
увагу 
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