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Мета

Розробка програмних засобів для пошуку, 

аналізу та збереження для наступної 

обробки впорядженої консолідованої за 

релевантністю патентної інформації. Така 

система має надати аналітику чітку 

інформацію про тематику заявки відповідно 

до цілей пошуку (пошуку плагіату, пошуку 

патентів на винаходи в суміжних областях, 

перевірки на предмет існування подібної 

заявки і т.д.).



Задачі, що вирішуються
Аналіз існуючих систем пошуку патентної 

інформації

Підключення до існуючої патентної бази з метою 
отримання первинної патентної інформації

Вилучення патентної інформації на відповідність  
запиту 

Парсинг вилученої інформації

Аналіз вилученої інформації відповідно до запиту

 Надання впорядженої інформації по запиту в 
зручному вигляді з можливістю аналізу 
конкретних патентів



Існуючі аналоги

https://library.uipv.org – Український інститут 

інтелектуальної власності (Укрпатент)

https://library.ukrpatent.org – Цифрова 

патентна бібліотека України

http://uapatents.com/ - База патентів України

https://library.uipv.org/
https://library.ukrpatent.org/
http://uapatents.com/


Переваги над аналогами

Можливість сортування пошукової видачі за 
додатковими параметрами

Пошук за синонімами ключових слів, вказаних в 
пошуковому запиті

Повторний пошук за додатковими ключовими 
словами

Накопичення та збереження інформації за 
результатами пошуку для повторного аналізу 

Впорядження результатів запиту відповідно 
релевантності з кількісною оцінкою результатів



Інструменти для розробки



Діаграма прецедентів



Діаграма класів



Структура роботи системи













Висновки
Розроблена система програмних засобів для пошуку, аналізу та 
збереження для наступної обробки впорядженої консолідованої за 
релевантністю патентної інформації. Така система надає аналітику чітку 
інформацію про тематику заявки відповідно до цілей пошуку (пошуку 
плагіату, пошуку патентів на винаходи в суміжних областях, перевірки на 
предмет існування подібної заявки і т.д.).

При цьому виконані наступні задачі:

 Проведено аналіз існуючих систем пошуку патентної інформації

 Здійснено підключення до існуючої патентної бази з метою отримання 
первинної патентної інформації

 Здійснено вилучення частини патентної інформації для аналізу за запитом 

 Виконано аналіз вилученої інформації відповідно до запиту та побудови 
таблиці результатів пошуку

 Реалізовано можливість додаткового аналізу за розширеними 
параметрами та повторного аналізу збережених результатів пошуку

 Надання впорядженої інформації по запиту в зручному вигляді з 
можливістю аналізу конкретного патенту


