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“2017-2021-жж. Кыргыз Республикасында Интеллектуалдык менчикти өнүктүрүүнүн 

Мамлекеттик программасынын” Иш-чаралар планын ишке ашыруунун жүрүшү жөнүндө 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик жана 

инновациялар мамлекеттик кызматынын (Кыргызпатент) 

2017-жыл үчүн 

ОТЧЕТУ 
 

(Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 6-июлундагы № 424 токтому менен бекитилген) 

 

№ Милдеттер/ Иш-чаралар Ишке ашыруунун жүрүшү Ишке ашыруунун 

жүрүшү  

 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕНЧИКТИ ТҮЗҮҮ БОЮНЧА МҮМКҮНЧҮЛҮКТӨРДҮ КҮЧӨТҮҮ 

 

1.1 Интеллектуалдык ишмердүүлүктүн жаңы 

натыйжаларын түзүүгө авторлорду 

демилгелөө жана ойлоп табуучулардын, 

авторлордун, илимий кызматкерлердин 

аброюн жогорулатуу 

1. Сыйлыктардын саны  

1) Ойлоп табуучуларды, авторлорду жана 

илимий кызматкерлерди, балдарды жана 

жаштарды алардын инновациялык-

чыгармачылык ишмердүүлүктөрүн баалоо 

боюнча өбөлгөлөө 

Аткарылды.(Индикатор – 5, иш жүзүндө - 8) 
Интеллектуалдык менчиктин Эл аралык жана Улуттук күнүнө 

арналган салтанаттуу иш-чаранын алкагында айырмаланган 

авторлорго Интеллектуалдык менчиктин бүткүл дүйнөлүк уюмунун 

(мындан ары – ИМБДУ) “Чыгармачылык жетишкендиктери үчүн”, 

“Мыкты ойлоп табуучу” номинациясындагы алтын медалы жана 

Евразия патенттик уюмунун “Патенттик ишке кошкон салымы үчүн” 

номинациясындагы В. И. Блинников атындагы алтын медалы 

тапшырылды.  

Мындан сырткары, “Интеллектуалдык менчикти өнүктүрүүгө 

кошкон салымы үчүн” жана “Мыкты инновациялык долбоор – 2016” 

атындагы эки республикалык конкурстун жеңүүчүлөрүнө сыйлыктар 

тапшырылды. 

Жыл сайын 

“ИМди өнүктүрүүгө кошкон салымы үчүн” конкурс өткөрүлгөн. 

“Интеллектуалдык менчикти өнүктүрүүгө кошкон салымы үчүн” 

конкурсунун жыйынтыгы боюнча төмөнкү жеңүүчүлөргө 1-

даражадагы дипломдор жана статуэткалар тапшырылды: 

- «Акыл табылга» (Мыкты ойлоп табуу) номинациясында 
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“Радиалдык-октук гидротурбиналардын жумушчу дөңгөлөгү” ойлоп 

табуусу үчүн т.и.к., И. Раззаков атындагы Кыргыз техникалык 

университетинин “Энергиянын жаңылануу булактары” 

кафедрасынын доценти Бектурсун Айткеев жана инженер Саадай 

Монукеев сыйланышкан; 

- “Мыкты бренд” номинациясында «ШОРО» товардык белгиси 

өлкөнүн мыкты соода маркасы болуп таанылды;  

- «Интеллектуалдык өнөктөштүк» номинациясында 

(Интеллектуалдык менчикке сый-урматты камсыздоого көмөктөшүү) 

жеңиш Б.Н.Ельцин атындагы Кыргыз-Орус Славян университетине 

ыйгарылды; 

- «Канатташ» (Автордук укук чөйрөсүндө жемиштүү кызматташуу) 

номинациясында “НТС” каналы жеңүүчү болду. 

- «Келечек жаратманы» (Жаш техник) номинациясында “Күн 

энергиясында суу насосунун иштеши” долбоору үчүн Ысык-Көл 

облусунун Тоң районунун А. С. Пушкин атындагы орто мектебинин 

6-классынын окуучусу Медербек Сүйүндүков сыйланды.  

«Келечек жаратманы» номинациясынын 2-даражадагы диплому 

менен «Үзүлмө кыймылды камсыз кылуучу түзүлүш» долбоору үчүн 

“Алтын түйүн” РБИТАсынын тарбиялануучулары Ильяс Жумабеков, 

Тилек Эсеналиев, Алексей Буренко, Жоробай уулу Амангелди 

сыйланышты.  

«Келечек жаратманы» номинациясынын 3-даражадагы диплому 

менен Манипулятор – долбоору үчүн Мамбет уулу Дүрбөлөң 

атындагы орто мектептин 7-классынын окуучусу Айкол Сарыбаев 

сыйланды.  

Илимий-изилдөө жана ойлоп табуу ишмердүүлүгүндөгү жетишкен 

ийгиликтери үчүн Кыргызпатенттин грамотасы жана бир жолку 

стипендия менен төмөнкүлөр сыйланышты: 

- И. Раззаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык 

университетинин 1-курсунун магистранты Асан уулу Аскат; 

- И. Раззаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык 

университетинин 4-курсунун студенти Артем Кичигин; 

- Россия Федерациясынын биринчи Президенти Б. Ельцин атындагы 

Кыргыз-Орус славян университетинин 1-курсунун студенти 

Александра Кибицкая; 

- И. К. Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык 

академиясынын 3-курсунун студенти Байгелди Нурдинов; 
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- Ош технологиялык университетинин 2-курсунун студенти 

Жамшитбек уулу Өмүрбек; 

- Ош технологиялык университетинин 3-курсунун студенти Эрнст 

Анарбаев. 

Ошондой эле мектептер арасындагы техникалык чыгармачылыктын 

республикалык жана облустук конкурстарынын жеңүүчүлөрү 

Кыргызпатенттин грамотасы жана бир жолку стипендиялары менен 

сыйланышты: 

- Ильяз Жумабеков, “Алтын түйүн” Республикалык балдардын 

инженердик-техникалык академиясы, Бишкек ш.; 

- Дастан Арсланбеков, Балдардын билим берүү борбору, Нарын ш.; 

- Миртемир уулу Эмирхан, Балдардын билим берүү борбору, Нарын 

районунун Орток айылы; 

- Медер Сүйүндүков, Ысык-Көл облусунун Тоң районунун 

Балдардын билим берүү борбору; 

- Азизбек Шекенов, Ысык-Көл облусунун Ак-Суу районунун 

Балдардын билим берүү борбору;  

- Данияр уулу Кубаныч, Талас облусунун Талас районунун 

Балдардын билим берүү борбору. 

1.2 

 

 

Мамлекеттик, илимий-техникалык жана 

жеке ишканаларда ИМ объектилерин түзүү 

процессине тартуу 

1. Коомдук-маанилүү иш-чаралардын саны; 

2. Берилген кызматтык өтүнмөлөрдүн саны; 

3. Ички ведомстволук актылардын саны; 

4.       Сыйлыктардын саны 

1) ИМге байланыштуу ИИИ саясатын 

жождордо түзүү 

 

Аткарылды. (Индикатор – 1 семинар, иш жүзүндө - 3) 

2017-жылдын 14-15-ноябрында ИМБДУ менен биргеликте 

“Университеттерде жана илимий-изилдөө мекемелеринде 

интеллектуалдык менчик саясаты” аттуу Аймактык семинар 

өткөрүлдү. Семинардын максаты болуп, университеттерде жана 

илимий-изилдөө институттарында интеллектуалдык менчик саясатын 

жүргүзүү боюнча тажрыйба алмашуу саналат. Семинардын ишине 

ИМБДУнун, Беларусь, Казакстан, Таджикстан жана Өзбекстан 

Республикаларынын патенттик ведомстволорунун өкүлдөрү, 

Кыргызстандын министрликтеринин, илим-изилдөө 

институттарынын жана университеттеринин өкүлдөрү катышты. 

Семинар интеллектуалдык инновация жана интеллектуалдык 

менчикти коргоо жана сактоо жаатында тажрыйба алмашуунун аянты 

болуп калды, ошондой эле өндүрүш жана бизнес менен 

университеттердин, илимий-изилдөө мекемелеринин өз ара 

Жыл сайын 
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аракеттерин жана байланыштарын бекемдеди. 

2017-жылдын 15-ноябрында Ш. Мусакожоев атындагы Инновация 

академиясында “ЖОЖдордун инфраструктурасын, алардын 

инновациялык ишмердүүлүктөрүн активдештирүү үчүн өнүктүрүү” 

деген темада семинар өткөрүлдү. Семинардын ишине илимий 

ишмерлер, ойлоп табуучулар, ишкерлер жана борбордук 

ЖОЖдордун өкүлдөрү катышты. Семинардын жүрүшүндө 

инфраструктураны түзүүнүн, өнүктүрүүнүн, иштетүүнүн негизги 

учурлары жана ЖОЖдордун жетишкендиктери чагылдырылган 

баяндамалар окулду. Инновациялык инфраструктураны 

өнүктүрүүнүн маселелери каралды. Ошондой эле инновациялык 

долбоорлорду коммерциялаштыруу үчүн ойлоп табуучулардын жана 

ишкерлердин практикалык сунуштары көңүлгө алынды. Семинарга 

бардыгы болуп 38 адам катышты. 

КР ЖОЖдорунун студенттеринин арасында “Интеллектуалдык 

менчик” темасында илимий иштердин конкурсу өткөрүлдү. 

Конкурска 89 студент жана окуучу катышып, 52си катышкандыгы 

үчүн сертификат алышты, 8 студентке 1-, 2-, жана 3-даражадагы 

дипломдор жана акчалай сыйлыктар тапшырылды.  

2) Кызматтык ойлоп табууга өтүнмөлөрдүн 

санын көбөйтүүгө көмөктөшүү 

Аткарылды. (Индикатор – 2%, иш жүзүндө - 2) 

Бул пунктту ишке ашыруу максатында дагы, кызматтык ойлоп 

табууга өтүнмөлөрдү берүү маселелери профессордук-окутуу 

курамынын, Жаш окумуштуулар кеңешинин ойлоп табуучуларынын 

жана жогорку курстун студенттеринин катышуусу менен КМТУда 

2017-жылдын 10-мартында жана КМКТАУда, КРСУда 2017-жылдын 

10- жана 18-апрелинде өткөрүлгөн семинарларда талкууланды.   

Жыл сайын 

3) ИМ объектилерин түзгөн жана 

пайдаланган уюмдарды жана ишканаларды 

сыйлоо жөнүндө жобону бекитүү  

Аткарылды. (Индикатор – 1 жобо) 

“Мыкты инновациялык долбоор” конкурсу жөнүндө Жобо 

бекитилди. Конкурсту өткөрүү максаты болуп, бир кыйла келечектүү 

инновациялык долбоорлорду тандоо жана ишке ашырууга 

көмөктөшүү саналат.  

2017-жыл 

 4) ИМ объектилерин түзгөн жана 

пайдаланган уюмдарды жана ишканаларды 

өбөлгөлөө 

Аткарылды. (Индикатор – 3 сыйлык, иш жүзүндө - 6) 

Жыл сайын “ИМди өнүктүрүүгө кошкон салымы үчүн” жана “Мыкты 

инновациялык долбоор” конкурсунун жеңүүчүлөрү акчалай 

сыйлыктар менен сыйланышат.  

2017-жылдын 18-январында Эстония интеллектуалдык менчик жана 

технологияны өткөрүп берүү борбору (EIPTTC) менен биргеликте 

“Интеллектуалдык менчикти жана инновацияны өнүктүрүүнүн абалы 

Жыл сайын 
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жана келечеги жөнүндө” деген семинар-тренинг өткөрүлдү. 

Семинардын ишине 30 киши катышты. Алардын ичинде EIPTTCтин, 

Кыргыз Республикасынын министрликтеринин, ведомстволорунун 

жана ЖОЖдорунун өкүлдөрү жана Кыргызпатенттин кызматкерлери 

болду. Кыргызпатент тарабынан республиканын бардык 

региондорунда семинарлар уюштурулат, ошондой эле Технологияны 

жана инновацияны колдоо борбору (мындан ары ТИКБ) тарабынан 

консультациялар берилет. ТИКБ илимий коомдордун өкүлдөрүнө, 

ойлоп табуучуларга, ЖОЖдордун студенттерине жана бизнес-

коомдоштуктарынын өкүлдөрүнө техникалык жана патенттик 

маалыматтарды издөөгө көмөктөшөт, ошондой эле интеллектуалдык 

менчик объектилерине укуктарды башкарууга байланышкан 

консультацияларды берет.  

1.3 

 

Интеллектуалдык менчикти түзүү үчүн 

инфраструктураны өнүктүрүү 

1. ТИКБнын филиалдарынын саны; 

2. ТИКБнын билим алган координаттарынын саны; 

3. ТИКБнын кызматтарынын пайдалангандардын саны; 

4. Электрондук форматта китепканалардын ресурстарынын көлөмү  

1) ТИКБнын филиалдарынын тарамдарын 

кеңейтүү жана өнүктүрүү 

Аткарылды. (Индикатор – 2 филиал, иш жүзүндө - 3) 

ТИКБнын филиалдары ачылды:  

- Жалал-Абад шаарындагы Эл аралык университеттин базасында. 

- Ш. Мусакожоев атындагы Инновация академиясынын базасында. 

- ЖАМУнун Кочкор-Ата колледжинин базасында. ТИКБнын 

филиалдарын ачуунун жүрүшүндө Макулдашууга кол коюлду жана 

“ӨМФИ маалыматтар базасын пайдалануу менен патенттик издөөнүн 

техникасы жана стратегиясы” деген темада тренинг өткөрүлдү. 

Тренингге катышкандар: профессордук-окутуучу курам, аспиранттар 

жана студенттер, бардыгы болуп, 132 адам. 

Жыл сайын 

2) ТИКБнын координаторлорун патенттик 

издөөгө үйрөтүү 

 

Аткарылды. (Индикатор – 12 координатор, иш жүзүндө - 30) 

Бишкек шаарында ИМБДУ жана Өнөр жай менчик федералдык 

институту (мындан ары – ӨМФИ) менен биргеликте ТИКБнын 

координаторлору үчүн окутуучу тренинг өткөрүлдү: 

- “Эл аралык маалыматтар базасын пайдалануу аркылуу патенттик 

маалыматка жетүү мүмкүндүгүн кеңейтүү”; 

- “ӨМОго электрондук өтүнмө берүү (түштүк аймагында).  

Бул иш-чаранын жыйынтыгы – тажрыйба алмашуу, Борборлорду 

мындан ары өнүктүрүү боюнча сунуштарды иштеп чыгуу, ТИКБнын 

координаторлорунун кесиптик компетенцияларын жогорулатуу жана 

ИМБДУнун, ӨМФИнин жеткиликтүү маалыматтар базаларына 

2017-жыл,  

2019-жыл 



6 
 

патенттик издөө жүргүзүүнүн практикалык көндүмдөрүнө ээ болуу.. 

3) Жылына ТИКБнын кызмат көрсөтүүлөрүн 

пайдалангандардын 500 адамдан кем эмес 

санын камсыз кылуу 

Аткарылды. (Индикатор – 500 пайдалануучу, иш жүзүндө - 735) 

 

Жыл сайын 

4 МПТКнын ресурстарын санарипкеөткөрүү Аткарылды.(Индикатор – жалпы көлөмдөн санарипке салынган 

документтердин 24 %ы  
Сканерленген 2176 док., 568 197 бет, фонддун болжолдуу              

24%ын түзөт. 

2017-2020-жылдары 

1.4 ИМ объектилерин түзүүгө мамлекеттик 

тапшырыктарды түзүү  

1. Конкурс өткөрүү үчүн артыкчылыктуу багыттардын саны (аналитикалык 

маалыматтар) 

“Мыкты инновациялык долбоор” конкурсун 

өткөрүү үчүн артыкчылыктуу багыттарды 

аныктоо 

Аткарылды. (Индикатор – 2, иш жүзүндө –5) 

Конкурсту өткөрүү үчүн артыкчылыктуу багыттар аныкталды: 

- өнөр жай; 

- айыл чарба; 

-медицина; 

- курулуш; 

- маалымат технологиялары ж.б. 

Жыл сайын 

1.5 Чыгармачылык процессте таланттуу 

балдарды жана жаштарды табуу жана 

тартуу механизмдерин иштеп чыгуу 

1. Иштелип чыккан актылардын саны 

2. Сыйланган балдардын жана жаштардын саны; 

3. Коомдук маанилүү иш-чаралардын саны 

1) Таланттуу жаштарды жана балдарды 

сыйлоо жөнүндө жобону иштеп чыгуу 

Аткарылды. (Индикатор – 1, иш жүзүндө – 1) 

Техникалык чыгармачылык жаатында таланттуу балдардын жана 

жаштардын арасында конкурс өткөрүүнүн тартиби жөнүндө жобо 

иштелип чыкты жана Кыргызпатенттин 2017-жылдын 27-

декабрындагы №266 “Ведомстволук актыны бекитүү жөнүндө” 

буйругу менен бекитилди. 

2017-жылдын II 

жарым жылдыгы 

2) Илимий-техникалык чыгармачылык 

жаатында ийгиликтерге жетишкендиги 

үчүн балдар жана жаштар үчүн бир жолку 

сыйлыкты уюштуруу  

Аткарылды. (Индикатор – 10, иш жүзүндө – 12) 

Илимий-техникалык чыгармачылык жаатында жетишкен 

ийгиликтери үчүн КРнын ЖОЖдорунун 6 студентине жана 6 мектеп 

окуучусуна бир жолку сыйлык берилди. 

Жыл сайын 

3) Илимий-техникалык жана чыгармачылык 

багыттарда республикалык жана облустук 

конкурстарды, олимпиадаларды, 

көргөзмөлөрдү жана жарманкелерди 

өткөрүү 

Аткарылды. (Индикатор – 2, иш жүзүндө – 3) 

“Алтын түйүн” Республикалык балдардын инженердик-техникалык 

академиясы (мындан ары - РБИТА) менен биргеликте “Биз XXI 

кылымдын интеллектуалдарыбыз” Эл аралык жаштар конкурсу жана 

Илимий-техникалык олимпиада өткөрүлдү. 2017-жылдын 9-

февралында окуучулар арасында Илимдин, техниканын жана 

өндүрүштүн республикалык жумалыгынын алкагында 10 жаштан 13 

жашка чейинки окуучулар арасында Республикалык илимий-

Жыл сайын 
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техникалык олимпиада болуп өттү. Олимпиадага өлкөнүн бардык 

облустарынан окуучулар катышты. Командалар калыстар тобуна: 

“Микропроцессордук башкаруу менен манипулятор робот”, 

“Квадрокоптер”, “Аралыктан башкаруу менен кран-манипулятор”, 

“Титиреткич-сорттогуч машина”, “Гидроманипулятор”, “Грейдер”, 

“Электромагниттик кран-көтөргүч”, “Таштанды чогултуучу 

машина”, “Соккуч барскан”, “Мальта крести”, “Көп функционалдуу 

машина”, “Бургулоо машинасы” ж.б.у.с. сунушташты. КР Билим 

берүү жана илим министрлиги тарабынан хрусталдан Өтмө Кубок 

жасалып, аны быйылкы жылы “Алтын түйүн” РБИТАсы, экинчи 

орунду – Бишкек шаарынын командасы, ал эми үчүнчү орунду – 

Ысык-Көл облусунун командасы жеңип алды. 

1.6 Илимий-техникалык чыгармачылык 

ийримдеринин тарамдарын кеңейтүү, окуу-

методикалык материалдарды иштеп чыгуу  

1. Илимий-техникалык чыгармачылыкка балдарды тартууну көбөйтүүнүн пайызы 

1) Илимий-техникалык чыгармачылыкка 

балдарды тартууну көбөйтүү 

 

Ишке ашыруу процесси:  

Илимий-техникалык чыгармачылыкка балдарды тартуу боюнча 

маалыматтар 2018-жылдын январынын аягында Кыргыз 

Республикасынын Улуттук статистика комитети тарабынан берилет.  

 

“Биз XXI кылымдын интеллектуалдарыбыз” – “Жандуу тарых” Эл 

аралык конкурсунун катышуучулары менен жолугушуу өткөрүлдү. 

Иш-чарага 103 адам катышты. Кече музыкалык номерлер, ошондой 

эле “Алтын түйүн” РБИТАсынын алгачкы бүтүрүүчүлөрүнүн жана 

конкурстун жеңүүчүлөрүнүн эскерүүлөрү менен коштолду. 

 

28-29-апрелде Чүй облусунун жана Бишкек шаарынын окуучулары 

жана жаштары менен ойлоп табуучулардын жолугушуусу болуп өттү. 

Жолугушууга белгилүү ойлоп табуучулар: С. Жевакин, С. Степанов, 

Т. Орозалиев, С. Рыжков ж.б. катышышты. Кече башынан аягына 

чейин баштапкы техникалык моделдөө боюнча моделдерди жана 

үлгүлөрдү түзүүнү иш жүзүндө көрсөтүү менен коштолду. 

Жолугушууга 278 адам катышты. 2017-жылдын 4-ноябрында Э. 

Майрыковдун чыгармачылык кечеси өткөрүлдү. Нарын районунун 

Жерге-Тал айылынын балдардын билим берүү борборунун 

ийримдеринин көргөзмөсү уюштурулду, анда кол өнөрчүлүк 

буюмдары, баштапкы-техникалык моделдөө ийриминин 

окуучуларынын чыгармачылык буюмдары, Э. Майрыков жасаган 

2018-2020-жылдар 
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улуттук аспаптар коюлду, ошондой эле БББнын комузчулар 

ансамблинин жана фольклордук ансамблдин чыгармачылык 

концерти даярдалды. Иш-чарага КР ЖКнын өкүлдөрү, Кыргыз 

Республикасынын Өкмөтүнүн Нарын облусундагы Ыйгарым укуктуу 

өкүлү, Нарын мэриясынын, ЖОЖдордун, маданияттын жана 

искусствонун өкүлдөрү болуп, 300дөн ашык адам катышты.  

1.7 Эл аралык жана регионалдык 

өнөктөштөрдүн жеткиликтүү билим берүү 

жана маалыматтык ресурстарын жана 

тажрыйбаларын пайдалануу 

1. Билим берүү программаларынын саны; 

2. РМИМАда окуган адистердин саны;  

3. Маалыматтар базасына жетүү мүмкүндүгүнүн саны 

1) Эл аралык жана регионалдык 

өнөктөштөрдүн тажрыйбаларын эске алуу 

менен ИМ жана инновацияны өнүктүрүү 

маселелери боюнча билим берүү 

ишмердүүлүгүн кеңейтүү 

Аткарылды. (Индикатор – 1, иш жүзүндө – 1) 

М. Адышев атындагы Ош технологиялык университетинин 

ТИКБсынын базасында ИМБДУнун билим берүү программаларына 

катышуу маселелери боюнча ОшМУнун, ОшТУнун, ОшМСУнун 

жана КР УИАсынын Түштүк бөлүмүнүн Жаратылыш ресурстары 

институтунун илимий кызматкерлери, профессордук-окутуучу 

курамы, аспиранттары жана докторанттары менен жолугушуу 

өткөрүлдү. Жолугушууда “ИМБДУнун билим берүү 

программаларына катышуу мүмкүндүктөрүнүн” бетачары болду, 

анда калктын кеңири катмарына ИМ жаатында билим берүүдө 

убакытты, аралыкты жана чыгымдарды кыскартуу жана жаңы-

коммуникациялык технологияларды пайдалануу жөнүндө сөз болду. 

56 киши катышты.  

 

Кыргызпатент менен Роспатенттин ортосундагы кызматташуунун 

алкагында адистердин квалификацияларын жогорулатуу жана 

кесиптик жактан кайра даярдоодо аралыктан окутуу технологиясын 

(вебинарлар) пайдалануу практикасы киргизилди: 

1. РСТга ылайык өтүнмөлөрдү берүү жана кароо” 

видеоконференциясы, 17.03.2017-ж. 

2. “Товардык белги катары өтүнмө берилген белгилерди 

экспертизалоонун актуалдуу маселелери” вебинары, 29.03.2017-ж. 

3. “Товардык белгилерди, тейлөө белгилерин жана ТЧЖАны 

экспертизалоо маселелери” вебинары, 21.04.2017-ж. 

2017-жылдын II 

жарым жылдыгы 

2) Ар түрдүү максатту топтор үчүн ИМ 

чөйрөсүндө билим берүү программаларын 

жайылтуу 

Аткарылды. (Индикатор – 1, иш жүзүндө – 1) 

Ойлоп табуучулар М. Шамсутдинов менен С. Степановдун 

авторлоштугунда жалпы билим берүүчү мектептердин окуучулары 

үчүн “Ойлоп табуучулук чыгармачылыктын негиздери” программасы 

Жыл сайын 
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иштелип чыкты. Бүгүнкү күндө программа Бишкек шаарындагы №33 

жана №24 мектептерде пайдаланууда.  

3) ИМ чөйрөсүндө адистерди РМИМАда 

окутуу 

Аткарылды. (Индикатор – 10, иш жүзүндө – 10) 

Кыргызпатенттин кызматкерлери Россия мамлекеттик 

интеллектуалдык менчик академиясына (мындан ары – РМИМА) 

жана Евразия патенттик уюмуна (мындан ары – ЕАПВ) кесиптик 

кайра даярдоо жана квалификацияны жогорулатуу курстарына 

жөнөтүлөт: 

- 2017-жылдын 15-26-майында “Патенттөөнүн Евразия системасы 

(ЕАПВда химия, медицина жана биотехнология жаатында ойлоп 

табууларга экспертиза жүргүзүү). Патенттик ландшафттар” (3 адам); 

- 2017-жылдын 25-сентябрынан 6-октябрына чейин “Механика, 

физика жана электротехника жаатында евразия өтүнмөлөрүн 

экспертизалоо жана евразия патенттерин берүү” деген темада 

ЕАПВда такшалмадан өтүштү (2 адам); 

- 2017-жылдын 19-сентябрынан 11-октябрына чейин Москва 

шаарына “Интеллектуалдык менчик. Патент таануу” 1 көрсөтмө 

берүү сессиясына РМИМАнын окуу программасы боюнча окууга 

Евразия патенттик уюмунун каржылоосунун алкагында эки адис 

жөнөтүлдү (2 адам); 

- 2017-жылдын 11-декабрынан 15-декабрына чейин Москва шаарына 

«СофтлайнЭдюкейшн» кошумча кесиптик билим берүү Автономдук 

коммерциялык эмес уюмунун Окуу борборунун базасында 

компьютердик технологиялар жаатында адистер үчүн “Microsoft 

Exchange Server 2016ны администрациялоо” курсуна барды (1 адам); 

- 2017-жылдын 26-ноябрынан 2-декабрына чейин Москва шаарында  

“ЕАПВга которулгандар менен келип түшкөн алымдарды 

салыштыруу” курсу, (2 адам). 

Жыл сайын 

4) Башка өлкөлөрдүн патенттик жана 

патенттик эмес маалыматтарынын 

маалымат базаларына кирүү мүмкүндүгүн 

кеңейтүү 

Аткарылды. (Индикатор – 1, иш жүзүндө – 1) 

Ачык кирүү мүмкүндүгү камсыздалган салттуу билимдер боюнча 

маалыматтар базасы иштелип чыккан. 

 

2017-жыл 

2019-жыл 

2021-жыл 

1.8 ИМдин ролу жана мааниси жөнүндө 

коомчулуктун маалымдуулугун 

жогорулатуу  

1. Калктын ишеним индексинин пайызы; 

2. PR-стратегия; 

3. ЖОЖдордун саны 

1) Калктын ишеним индексин жогорулатуу Ишке ашыруу процессинде.  (Индикатор – 4%) 

Кыргызпатентке калктын ишеними боюнча индекстин маалыматтары 

2018-жылдын январынын аягында Кыргыз Республикасынын 

Жыл сайын 
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Улуттук статистика комитети тарабынан берилет. 2017-жылдын 1-

жарым жылдыгынын жыйынтыгы боюнча Кыргызпатентке калктын 

ишеними индекси окшош мезгилдерге салыштырмалуу 3%га өстү.  

2) Кыргызпатентте pr-кампаниясын иштеп 

чыгуу жана ишке ашыруу 

Аткарылды. (Индикатор – 1, иш жүзүндө – 1) 

PR-стратегия иштелип чыккан, макулдашылган жана ишке 

ашырылууда. Кыргызпатенттин расмий сайтында дайыма ИМдин 

ролу жана мааниси жөнүндө, белгилүү авторлорго, ойлоп 

табуучуларга жана башка ишмерлерге арналган көргөзмөлөр 

жөнүндө, контрафактык продукциялардын зыяндуулугу тууралуу, 

окуучулардын жана жаштардын инновациялык ишмердүүлүктөрүн 

жана илимий-техникалык чыгармачылыгын өнүктүрүү жөнүндө 

өткөрүлгөн иш-чаралардын жыйынтыгы боюнча маалыматтар 

жайгаштырылган.  

Кыргызпатенттин расмий сайты катышуучулардын арасында 

“Интеллектуалдык менчикти өнүктүрүүгө кошкон салымы үчүн” 

конкурсунун жеңүүчүсүн аныктоо үчүн “Интернет-добуш берүү” 

жаңы функциясы менен кеңейтилди.  

Фейсбук(Facebook) социалдык түйүнүндө Кыргызпатенттин профили 

сүрөттөр жана маалыматтар менен түзүлдү.  

Жыл сайын 

3) Окутуу программасында 

“Интеллектуалдык менчик” 

факультативдик курсун камтылган 

ЖОЖдордун санын көбөйтүү 
 

Аткарылды 

Интеллектуалдык менчик объектилерин укуктук коргоо маселелери 

боюнча ЖОЖдордо окутуучу курстары (КМТУ, КРСУ, КМКТАУ, 

КУУ, КР УИА), ошондой эле аймактык курстар (Нарын, Талас, 

Каракол, Жалал-Абад, Ош, Кызыл-Кыя) өткөрүлдү: 

- 2017-жылдын 10-мартында И. Раззаков атындагы КМТУда “Ойлоп 

табууга өтүнмө берүү жана ойлоп табууларды коммерциялаштыруу 

маселелери” окутуучу семинары өткөрүлдү. 

- 2017-жылы КРСУнын базасында интеллектуалдык менчик 

объектилерин укуктук коргоо, ойлоп табууга өтүнмө берүү жана 

ойлоп табууларды коммерциялаштыруу маселелери боюнча окутуучу 

семинар өткөрүлдү.  

- 2017-жылдын 12-апрелинен 14-апрелине чейин ОшТУнун, 

ЖАМУнун жана КУУнун профессордук-окутуучу курамына жана 

студенттерине “Инновациялык менеджмент: КРда инновациялык 

ишмердүүлүктүн сереби” жана “Коомду өнүктүрүүдө инновациялык 

маданияттын ролу жөнүндө” деген темаларда лекциялар окулду.  

- 2017-жылдын 18-апрелинде КМКТАУда “ИМ объектилерин 

укуктук коргоо, ИМди коммерциялаштыруу маселелери” окутуучу 

Жыл сайын 
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семинары өткөрүлдү. 

- 2017-жылдын 22-майында Жалал-Абад мамлекеттик 

университетинде жана БатМУнун Кызыл-Кыя гуманитардык 

педагогикалык институтунда “КРда өнөр жай менчигин 

объектилерин жана салттуу билимдерди укуктук коргоо маселелери” 

деген семинар өткөрүлдү. 

1.9 Аймактарда ойлоп табуучулук жана 

чыгармачылык ишмердүүлүктү 

активдештирүү 

1. Коомдук маанилүү иш-чаралардын саны 

1) Ойлоп табуучуларды жана бизнес-

коомдоштуктарынын өкүлдөрүн тартуу 

менен маалыматтык иш-чараларды өткөрүү 

Аткарылды. (Индикатор – 3, иш жүзүндө – 5) 

2017-жылдын 23-мартында Эстония интеллектуалдык менчик жана 

технологияларды трансферлөө борбору менен бирге ОшМУнун 

ТИКБсынын базасында “Ойлоп табуучулукту активдештирүүдө 

ТИКБнын ролу” деген семинар өткөрүлдү. Семинардын ишине 

түштүк аймагынын ЖОЖдорунун: ОшМУнун, КР УИАсынын 

түштүк бөлүмүнүн Энергоресурстарынын жана геоэкология 

институтунун, КР УИАсынын А. Жаманбаев атындагы Жаратылыш 

ресурстары институтунун, ЖАМУнун, ОшТУнун 54 өкүлү катышты. 

Бул ЖОЖдордун өкүлдөрүнө “Өнүккөн өлкөлөрдө патенттик жана 

инновациялык ишмердүүлүктү талдоо”, “Патенттик изилдөөдө 

ОшМУнун аракеттери”, “ОшТУнун инновациялык ишмердүүлүгүн 

өнүктүрүүгө ТИКБнын ролу жана орду”, “Инновацияны өнүктүрүүдө 

ТИКБнын ролу” темаларында баяндамалардын бет ачарлары болду. 

Өткөрүлгөн иш-чаралардын жыйынтыгы – Эстония интеллектуалдык 

менчик жана технологияларды трансферлөө борборунун түштүк 

аймагындагы КРнын Технологияларды жана инновацияларды колдоо 

борбору менен тажрыйба алмашуусу, ошондой эле республикада 

ойлоп табуу ишмердүүлүгүнүн көйгөйлөрү жана кыйынчылык 

белгилери. 

 

2017-жылдын 7-8-июнунда ИМБДУ менен биргеликте 

“Инновациялык экономикада интеллектуалдык менчик” улуттук 

семинары өткөрүлдү. Семинардын максаты болуп, экономиканы 

өнүктүрүүдө интеллектуалдык менчиктин жана инновациянын ролу 

жөнүндө актуалдуу жана маанилүү маселелерди чечүү саналат. 

Семинардын ишине ИМБДУнун, Испаниянын патенттик 

ведомствосунун, Рига техникалык университетинин (Латвия), CLP 

DiffusionCapitalРartnership (Түркия), КР министрликтеринин жана 

Жыл сайын 
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ведомстволорунун, Кыргызпатенттин, КР Соода-өнөр жай 

палатасынын, КР Улуттук илимдер академиясынын, ЖОЖдордун 

жана бизнес-коомдоштуктардын өкүлдөрү катышты.  

 

Ч. Айтматов атындагы орус драма театрынын базасында балдардын 

техникалык ийримдеринин жетекчилери Д. Солтобаеванын, К. 

Азаровдун, Жаринованын, Жевакиндин ж.б. катышуусу менен 

техникалык чыгармачылык жана ойлоп табуучулуктун негиздери 

боюнча 17 мастер-класс өткөрүлдү. Ойлоп табуучулар Т. Орозалиев, 

С. Степанов, М. Шамсутдинов, С. Колесников, С. Рыжков ж.б. менен 

балдардын жана жаштардын жолугушуулары өткөрүлдү. 

Жолугушууга 600дөн ашык КРнын ЖОЖдорунун студенттери жана 

балдар катышты.  
 

М. Адышев атындагы Ош технологиялык университетинин 

ТИКБсынын базасында түштүк аймагынын ЖОЖдорунун (ОшТУ, 

ОшМУ, ОшМСУ, КР УИАсынын түштүк бөлүмүнүн Жаратылыш 

ресурстары институту) өкүлдөрү менен жолугушуу өткөрүлдү. 

Жолугушууга 56 киши – ойлоп табуучулар, жана ОшМУнун, 

ОшТУнун, ОшМСУнун жана КР УИАсынын түштүк бөлүмүнүн 

Жаратылыш ресурстары институтунун аспиранттары, профессордук-

окутуучу курамы катышты.  

2) Автордук укук жана чектеш укуктар 

объектилерин пайдалануучулар менен 

пропагандалык-түшүндүрүү иштерин 

жүргүзүү 

Аткарылды.  (Индикатор – 2, иш жүзүндө – 2) 

Жалал-Абад шаарында жана Ысык-Көл облусунда 

телерадиокомпаниялар, театралдык мекемелер, филармониялар, 

ресторандар, кафелер, барлар жана түнкү клубдар үчүн автордук укук 

жана чектеш укуктар объектилерин пайдалануучулар менен автордук 

укук жана чектеш укуктар объектилерин пайдалануучулардын 

тизмесин түзүү, лицензиялык келишимдерди түзүү жана автордук 

сый акыларды төлөө маселелери боюнча түшүндүрүү иштери 

жүргүзүлдү.  

Өтүнмө ээлерине авторлорго жана укук ээлерине, автордук укук жана 

чектеш укуктар объектилеринин пайдалануучуларына, Кыргыз 

Республикасынын укук коргоо, контролдоочу органдарынын 

кызматкерлерине, ЖОЖдордун окутуучуларына автордук укук жана 

чектеш укуктар маселелери боюнча консультациялар берилди.  

Отчеттук мезгилде 842 консультация берилди, алардын ичинен 

I жарым жылдыкта – 282 консультация; 

II жарым жылдыкта – 560 консультация. 

Жыл сайын 
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 II. ИМге УКУК АЛУУ ЖАНА КОРГОО МЕХАНИЗМДЕРИН ЖАКШЫРТУУ 
 

2.1 Интеллектуалдык ишмердүүлүктүн 

натыйжасына укук алуу жол-жобосун 

жакшыртуу. Өтүнмөлөрдү берүүдө жана 

кароодо IT-технологиясын пайдаланууну 

кеңейтүү.  

1. Электрондук форматта берилген өтүнмөлөрдүн үлүшү; 

2. Ченемдик-укуктук актылардын саны; 

3. Өтүнмөлөрдү электрондук берүүнү жайылтууну эске алуу менен ведомстволук 

актылардын саны  

1) Электрондук документ айландыруу 

системасын жайылтуу 

Аткарылды. (Индикатор – 20, иш жүзүндө – 20%) 

Интеллектуалдык менчик объектилери боюнча өтүнмөлөрдү 

электрондук берүү системасы үчүн техникалык тапшырма иштелип 

чыкты. Кыргызпатенттин сайтына өтүнмөнү электрондук берүү 

кызмат көрсөтүүсү жайгаштырылды, азыркы учурда өтүнмөлөр 

кабыл алынууда. 

Жыл сайын 

2)  Электрондук форматта берилген ИМ 

объектилерине өтүнмөнүн үлүшүн көбөйтүү 

Ишке ашыруу процессинде 

Бүгүнкү күндө электрондук берүү системасы боюнча 

интеллектуалдык менчик объектилерине 13 өтүнмө келип түштү. 

2018-2021-жылдары 

 3) ИМ объектилерине электрондук 

өтүнмөлөрдү берүү жана кароо боюнча 

Кыргызпатенттин ведомстволук 

актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү 

Аткарылды  

Отчеттук мезгилде электрондук өтүнмө берүү системасы 20%га 

жайылтылган (тесттик режим), азыркы учурда өтүнмөлөрдү 

электрондук берүүнү эске алуу менен “Селекциялык 

жетишкендиктерге өтүнмөлөрдү берүүнүн тартиби” иштелип чыккан.  

Андан сырткары, Кыргызпатенттин Илимий-техникалык кеңеши 

тарабынан жана Кыргызпатенттин төрагасынын буйругу менен 

төмөнкү ведомстволук актылар каралган жана жактырылган:  

- “Кыргыз Республикасында рационализатордук сунуштарды 

каттоого арыз боюнча иш кагаздарын жүргүзүүнүн тартиби”; 

- “Ойлоп табууга патент берүүгө өтүнмө боюнча иш кагаздарын 

жүргүзүүнүн тартиби”; 

-  “Пайдалуу моделге патент берүүгө өтүнмө боюнча иш кагаздарын 

жүргүзүүнүн тартиби”; 

-  “Өнөр жай үлгүлөрүнө патент берүүгө өтүнмө боюнча иш 

кагаздарын жүргүзүүнүн тартиби”;  

-  Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык 

менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын алдындагы 

Мамлекеттик патенттик-техникалык китепкананын электрондук 

китепканасы жөнүндө жобо; 

- “Автордук укук жана чектеш укуктар объектилерин каттоого 

2018-жыл 
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өтүнмө боюнча иш кагаздарын жүргүзүүнүн тартиби”; 

- “Электрондук эсептөө машиналары үчүн программаларды же 

маалыматтар базасын расмий каттоого өтүнмө боюнча иш 

кагаздарын жүргүзүүнүн тартиби”. 

2.2 Контрафакттык продукцияларды 

жайылтуунун деңгээлин азайтуу үчүн 

мамлекеттер аралык жана ведомстволор 

аралык өз ара аракеттерди жолго коюу жана 

бузууларга каршы күрөштүн 

натыйжалуулугуна жетишүү 

1. Коомдук маанилүү иш-чаралардын саны 

 

 

1) “Контрафактка каршы күрөшүү” V Эл 

аралык форумун өткөрүү 

Аткарылды 

2017-жылдын 14-16-сентябрында Евразия экономика союзунун 

органдарында Кыргыз Республикасынын төрагалык кылуусунун 

алкагында Бишкекте өнөр жай продукциясын мыйзамсыз 

айландырууга каршы, анын ичинде интеллектуалдык менчик 

укуктарын натыйжалуу коргоо маселелери боюнча “Контрафактка 

каршы күрөш-2017” V Эл аралык форуму болуп өттү.  

Эл аралык форумду өткөрүүнүн уюштуруучулары болуп: Кыргыз 

Республикасынын Өкмөтү, Евразия экономикалык комиссиясы, 

“Антиконтрафакт” контрафактык продукцияларын мыйзамсыз 

айландырууга каршы аракет боюнча ишмердүүлүктү жүзөгө 

ашыруучу уюмдардын Эл аралык ассоциациясы жана Россия 

Федерациясынын Өнөр жай жана соода министрлиги саналат. 

Форумдун катышуучулары өнүккөн рынокто товарларды жана 

кызмат көрсөтүүлөрдү, контрафактык жана жасалма продукцияларды 

өндүрүүгө жана жайылтууга каршы чаралардын системасын 

өнүктүрүү, керектөөчүлөрдүн укуктарын коргоо көйгөйлөрүн, 

жарандардын ден соолугуна жана жыргалчылыгына контрафактык 

жана жасалма продукциялардын таасири чөйрөсүндө мамлекеттик 

саясатты жакшыртуу жолун талкуулашты.  

Жыл сайын 

2017-жылдын 29-августунда “Контрафактка каршы күрөш-2017” V 

Эл аралык форумга арналган иш-чаралардын алкагында 

Кыргызпатент “Айырманы тап” социалдык акциясын уюштурду.  

Акция контрафактык продукцияларды мыйзамсыз өндүрүүгө жана 

айландырууга каршы аракеттерди пропагандалоо, контрафакттык 

продукцияларды ажыратуунун мүмкүн болгон ыкмалары жөнүндө 

калктын маалымдуулугун жогорулатуу максатында уюштурулган.  

2017-жылдын 7-сентябрында Курманжан-датка эстелигинин жана 

2017-жыл 
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Чынар МУДунда “Этият бол! Контрафакт!” акциясы өткөрүлгөн. 

Акцияга 300дөн ашык адам катышты. 

2.5 ИМди барктоо маданиятын түзүү 1. Коомдук маанилүү иш-чаралардын саны 

Иш-чаралардын (семинарлар, тегерек 

үстөлдөр), анын ичинде республиканын 

аймактарында санын көбөйтүү 

 

Аткарылды 

2017-жылдын 12-июлунда “Автордук укук. Жеке көчүрүү жаатында 

лицензиялоонун эл аралык тажрыйбасы” аймактык семинары болуп 

өттү. Жеке көчүрүү жаатында лицензиялоону жайылтуунун чет 

өлкөлүк тажрыйбасы менен тааныштыруу иш-чараны өткөрүүнүн 

максаты болду. Семинарга Казакстан автордук коомунун, Казакстан 

укук ээлеринин улуттук союзунун, Казакстандын «Абырой» жана 

«Аманат» коомдорунун өкүлдөрү, Кыргыз Республикасынын 

мамлекеттик органдарынын өкүлдөрү, авторлор, укук ээлери, 

ошондой эле жабдууларды импорттоочулардын өкүлдөрү катышты.  

 

2017-жылдын 4-сентябрында Бишкек шаарынын “Октябрь” 

кинотеатрынын жанында “Каракчылыкка жол жок” социалдык 

акциясы өткөрүлдү.  

Акциянын катышуучулары – КР сот, укук коргоо жана контролдоочу 

органдарынын өкүлдөрү, коомдук уюмдар, авторлор жана укук 

ээлери, КР ЖОЖдорунун окутуучулары жана студенттери, ошондой 

эле борборубуздун жаштары болушту.  

2017-жылдын 2-3-ноябрында Нарын мамлекеттик университетинде, 

Ысык-Көл мамлекеттик университетинде жана Талас мамлекеттик 

университетинде “КРда өнөр жай менчик объектилерин жана салттуу 

билимдерди, селекциялык жетишкендиктерди жана 

рационализатордук сунуштарды укуктук коргоо маселелери” 

семинары өткөрүлдү. Семинардын максаты болуп, интеллектуалдык 

менчикти коргоо жана сактоо маселелери боюнча студенттерди 

кабарландыруу, өнөр жай менчик объектилерине, салтуу билимдерге 

жана селекциялык жетишкендиктерге өтүнмөлөрдү тариздөөнүн 

жана берүүнүн жол-жоболору менен тааныштыруу саналат. 

Жыл сайын 

 

III. ИМ объектилерин пайдалануу үчүн шарттарды түзүү  

 

3.1. Бюджеттик чөйрөдөгү уюмдарда 

интеллектуалдык менчикти пайдалануу 

боюнча ишмердүүлүктү колдоо 

1. Жумушчу жолугушуулардын саны; 

2. Окуган адистердин саны; 

3. Аналитикалык маалымкаттардын саны 
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 1) ЖОЖдордо жана ИИИлерде түзүлгөн ИМ 

объектилерин жайылтууга көмөктөшүү 

Аткарылды. (Индикатор – 3, иш жүзүндө – 6) 

“Мыкты инновациялык долбоор” республикалык конкурсу 

өткөрүлдү. Максаты – андан ары алга жылдыруу үчүн келечектүү 

инновациялык долбоорлорду тандоо жана ишке ашырууга 

көмөктөшүү: 

“Мыкты инновациялык долбоор-2015”: 

       1. Б. У. Асанов. “Лимфа алуу жана кийин диагноз коюу жана 

онкологиялык ооруларды дарылоо максатында адамдын ири 

лимфатикалык коллекторлорун тешигин дренаждоонун операциялык 

эмес ыкмасын иштеп чыгуу” – 800 000 сом; 

       2) А. Ж. Обозов. «Биротордук кичи ГЭС» – 600 000 сом; 

       3) Т. Умаров. «Перфораторлорду чыгаруу» – 103 518 сом. 

 (жалпы сумма – 1 503 518 сом) 

Ушул жылдын 27-ноябрында А. Ж. Обозовдун жана Т. Умаровдун 

отчеттук бетачары болот.  

  

“Мыкты инновациялык долбоор-2015” конкурсунун жеңүүчүлөрү: 

       1) Р.А. Касымбеков. «Тамчылатып сугаруу үчүн технологиялык 

жабдуунун жергиликтүү үлгүсүн жасоо» – 700 000 сом; 

       2) Т. Дөөлөткелдиева. «Ростин» жаңы био жер семирткичинин 

өнөр жайлык чыгарылышын жасоо» –2 055 000 сом; 

       3) Ы.Ж. Осмонов, Б.С. Токтоналиев. «Койлорду сууга салуу үчүн 

орнотмо»  – 594 668 сом; 

       4) А. Тажибаев. «Үрөн себүүчү комплекс «Миталл-01»  – 241 600 

сом.  

 (жалпы сумма – 3 591 268 сом) 

       “Мыкты инновациялык долбоор-2017” конкурсунун 

жыйынтыгы боюнча мындан ары алга жылдыруу үчүн 6 долбоор 

тандалып алынды: 

         1) Пахомеев О.В. «Кыргыз Республикасынын кайрак жер 

шарттары үчүн жумшак күздүк буудайдын сортунун селекциясы 

жана алгачкы үрөнчүлүк» – 229 000 сом;  

          2) Ураимов М.У. «Урма-айланма ыкмасы менен шпурларды 

бургулоо үчүн бургулоо аспабынын айлануусунун гидравликалык 

механизми менен гидравликалык перфоратор» –  600 000 сом; . 

          3) Левин В.Е. «Абаны модулдук кайтарып алуу менен Бишкек 

шаарындагы типтүү орто мектептердин окуу аудиторияларын жабдуу 

боюнча пилоттук долбоор» – 624 060 сом ; 

Жыл сайын 
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          4) Орозалиев Т.О. «Себүүчү машиналарды иштеп чыгуу жана 

түзүү» –      500 000 сом ; 

          5) Аширалиев А.А. «Электр энергиясын үнөмдөө максатында 

окуу корпусун жылытуу үчүн аракеттердин жаңы принцибиндеги 

суужылыткыч казанды жайылтуу» – 281 000 сом;  

          6) Муканов Т.А. “Толкундуу режимде аккан каналдан суунун 

чыгымдарынын суу-чыгаруу-стабилизаторунун өндүрүштүк 

моделинин түзүлүшү” – 491 164 сом.  

 (жалпы сумма – 2 725 224 сом) 

2) Ишканалар жана бюджеттик уюмдар 

үчүн адис-патен таануучуларды даярдоо 

Ишке ашыруу процессинде. (Индикатор – 4, иш жүзүндө –0) 

РМИМАда аралыктан окутуу программасы боюнча Кыргызпатент 

тарабынан окуудан өтүү үчүн патент таануучуларды тандоо боюнча 

жобо иштелип чыккан. Азыркы учурда окууга талапкерлерди тандоо 

үчүн конкурс жөнүндө жарыя жайгаштырылган. 

Жыл сайын 

3.2 Фискалдык, административдик жана 

мыйзамдык ченемдерди иштеп чыгуу жана 

ишке ашыруу аркылуу ИМ объектилерин 

жайылтууга КОИлерге көмөктөшүү 

1. Сунуштардын/сунуштамалардын саны 

 1) ИМ объектилерин түзүүгө жана 

пайдаланууга жеке инвестицияларды 

тартуу үчүн механизмдерди иштеп чыгуу 

Аткарылды. (Индикатор – 1, иш жүзүндө – 1) 

2017-жылдын 6-октябрында “Интеллектуалдык менчикти түзүүдө 

жана пайдаланууда жеке инвестицияларды тартуунун механизмдерин 

иштеп чыгуу” деген темада тегерек үстөл өткөрүлдү. Тегерек 

үстөлдүн ишине ойлоп табуучулар, бизнес-коомдоштуктардын 

өкүлдөрү, окутуучулар жана мамлекеттик ведомстволордун 

кызматкерлери катышып, инновацияны өнүктүрүү, ата мекендик 

ойлоп табуучуларга жеке инвестицияларды тартуунун тажрыйбасы, 

КОИлер үчүн интеллектуалдык менчиктин мааниси, ошондой эле 

КРнын инвестициялык климаты маселелери талкууланды.   

2017-2019-жылдары 

3.3 Жеткиликтүү адистештирилген билим берүү 

программаларын пайдалануу менен ИМди 

баалоону жана башкарууну алга жылдыруу 

боюнча адистерди даярдоо  

1. Окуган адистердин саны 

 1) ИМди башкаруу боюнча адистерди 

окутууну уюштуруу 

Ишке ашыруу процессинде. 

Интеллектуалдык менчикти башкаруу боюнча адистерди окутуу 

жөнүндө Россия мамлекеттик интеллектуалдык менчик академиясы 

менен келишим түзүүгө жетишилди. Угуучулардын санынын 

жеткиликсиз топтолгонуна байланыштуу окутуу 2018-жылга 

которулду. 

Жыл сайын 
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3.4 ИМдин авторлору менен бизнес-түзүмдөрү 

үчүн демонстрациялык-тажрыйба аянтын 

түзүү 

1. Коомдук маанилүү иш-чаралардын саны; 

2. Технопарк 

 

 1) Авторлор менен бизнес-түзүмдөрүнүн  өз 

ара аракеттери үчүн иш-чараларды өткөрүү 

(көргөзмөлөр, жарманкелер) 

Аткарылды. (Индикатор – 1, иш жүзүндө – 3) 

2017-жылдын 7-8-июнунда Интеллектуалдык менчиктин бүткүл 

дүйнөлүк уюму (ИМБДУ) менен биргеликте “Инновациялык 

экономикада интеллектуалдык менчик” Улуттук семинары 

өткөрүлдү. Семинарга ИМБДУнун, Испаниянын патенттик 

ведомствосунун, Рига техникалык университетинин (Латвия), CLP 

DiffusionCapitalРartnership (Түркия), КР министрликтеринин жана 

ведомстволорунун, Кыргызпатенттин, КР Соода-өнөр жай 

палатасынын, КР Улуттук илимдер академиясынын, ЖОЖдордун 

жана бизнес-коомдоштуктардын өкүлдөрү катышты. 

Катышуучулардын саны – 50 адамды түздү. 

2017 год 

2019 год 

2017-жылдын июлунда Ысык-Көлдө патенттик талдоо боюнча эл 

аралык семинар өткөрүлдү. Семинардын максаты патенттик издөө  

куралдарын жана патенттик маалыматтарды пайдаланууга 

байланышкан практикалык маалыматтарды талкуулоо, ошондой эле 

патенттик ландшафттар жана ушул жаатта алдыңкы тажрыйбаларды 

алмашуу болду.  

Семинардын ишине ИМБДУнун, ЕАПУнун, Россия, Армения, 

Азербайжан, Молдова, Беларусь, Казакстан, Тажикстан, 

Түркмөнстан, Өзбекстан, Эстония патенттик ведомстволорунун, 

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин, 

министрликтеринин, ведомстволорунун, бизнес-коомдоштуктардын 

өкүлдөрү, ойлоп табуучулар жана Кыргызпатенттин кызматкерлери 

катышты.  

 

2017-жылдын 8-сентябрында Кытай Эл Республикасынын 

Интеллектуалдык менчик боюнча мамлекеттик ведомствосу (SIPO) 

менен биргеликте “Инновациялык долбоорлорду башкаруу” деген 

темада тегерек үстөл өткөрүлдү. Тегерек үстөлдүн ишине SIPOнун, 

Кыргызпатенттин, Кыргыз Республикасынын министрликтеринин 

жана ведомстволорунун, ошондой эле бизнес-коомдоштуктардын 

өкүлдөрү катышты. Катышуучулардын саны 32ни түздү.  

2) Коммуникациялык аянттарды түзүү 

(электрондук форумдар, технопарктар, 

бизнес-инкубаторлор, start-up) 

Ишке ашыруу процессинде. (Индикатор – 1) 

Технопарктарды ЖОЖдордун, КР УИАсынын институттарынын 

жана КОИлердин базасында түзүү максатында Кыргыз 

2017-2020-жылдар 
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Республикасынын жогорку окуу жайларынын алдында 

Технопарктарды түзүү боюнча конкурс өткөрүлдү. Бул үчүн 2017-

жылдын 17-июнунда Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана 

илим министрлиги менен Кыргызпатенттин биргелешкен №151 

“Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларынын алдында 

Технопарктарды түзүү боюнча конкурстарды өткөрүүнүн тартиби 

жөнүндө жобо” буйругу иштелип чыкты жана бекитилди. 2017-

жылдын 22-декабрында өткөрүлгөн конкурстун биринчи турунун 

натыйжасы боюнча 6 өтүнмө берилип,  3 ЖОЖ тандалып алынды (И. 

Раззаков атындагы КМТУ, КМКТАУ жана ОшТУ). Экинчи тур 2018-

жылдын январынын аягында өткөрүлөт. 

 НТС каналы менен биргелешкен “Чилистен” телекөрсөтүү долбоору 

уюштурулган. Бул берүүнүн максаты өлкөдөгү интеллектуалдык 

жана инновациялык ишмердүүлүктү өбөлгөлөө, долбоорлорду 

жайылтуу үчүн дараметтүү инвесторлорду издөө үчүн аянт түзүү 

жана ойлоп табуучулар менен бизнес-коомдоштуктардын ортосунда 

өнөктөштүк мамилелерди куруу, ошондой эле жаштардын жана 

мектеп окуучуларынын арасында ойлоп табуучулукту жана 

чыгармачылыкты колдоо. 2017-жылы “Чилистендин” 25 

телекөрсөтүү берүүлөрү тартылып, анда 50 автордун 44 ойлоп 

табуулары жана иштеп чыгуулары көрсөтүлдү. Берүүнүн 

катышуучулары Кыргызпатенттин алдындагы Мамлекеттик 

интеллектуалдык менчик фонду тарабынан уюштурулган 

конкурстардын, көргөзмөлөрдүн жана башка иш-чаралардын 

жеңүүчүлөрү. Калыстар тобунун курамында Кыргызпатенттин 

эксперттери жана ИМ Мамфондунун аткаруучу директору туруктуу 

иштеди.  

Экинчи турдан 21 долбоор тандалып алынып, алардын үчөө өзүнүн 

долбоорлорун ишке ашырышты:  

1-орун, Тилеген уулу М. “Апамдын кыялы” – 70 000 сом; 

2-орун, Зарылдык уулу Т. «Данды тазалагыч жана жанчкыч» – 50 000 

сом; 

3 орун – «Кымыз бышкыч» долбоору, автору Асанкадыров Б.  – 30 

000. сом.  

Ошондой эле Кыргызпатент тарабынан теледолбоорго активдүү 

катышкандыгы үчүн 5000 сомдон 3 кызыктыруучу сыйлык, 11 

грамота жана 8 сертификат берилди.  

Жыл сайын  
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3.5 ИМди түзүү жана пайдалануу процессине 

мамлекеттик-жеке өнөктөштүктү өнүктүрүү 

1. Коомдук маанилүү иш-чаралардын саны; 

2. Брошюралардын/буклеттердин/жарыялардын саны 

1) Өлкөнү инновациялык өнүктүрүүгө 

бизнестин катышуусу маселеси боюнча 

маалыматтык иш-чараларды өткөрүү 

(тегерк үстөлдөрдү, конференцияларды, 

форумдарды, семинарларды, диспут-

клубдарды ж.б.у.с.) 

Аткарылды. (Индикатор – 4, иш жүзүндө – 4) 

2017-жылдын 30-мартында JICА “Жарандык агартуу” Коомдук 

фонду менен биргеликте “Алтын түйүн” РБИТАнын конференц-

залында “Кыргызстанда органикалык айыл чарба продукцияларын 

өстүрүүнүн инновациялык технологиялары. Айыл чарба 

кооперативдеринин Япония иш тажрыйбасы” деген тегерек үстөл 

өткөрдү. Тегерек үстөлдө айыл чарбасынын органикалык 

продукциясын Кыргызстанда өстүрүүнүн келечеги жана өстүрүүнүн 

инновациялык технологиясын өнүктүрүү маселелери талкууланды. 

Ата мекендик жашылча жана жемиштердин үлүшүн көбөйтүү 

боюнча, ошондой эле сапаттуу жана коопсуз продукция менен элдин 

керектөөлөрүн камсыз кылуу боюнча ыңгайлуу шарттарды түзүү. 

Иш-чарага КР УИАсынын кызматкерлери, К. Скрябин атындагы 

КУАУнун студенттери жана профессордук-окутуучу курамы, 

КОИлердин өкүлдөрү, фермерлер жана жеке ишкерлер катышты. 

Бардыгы болуп 62 катышуучу болду. Иш-чаранын жүрүшүн СТВ 

ТРКсы, Биринчи радио, “Чарбачыл” радиоберүүсү жана “Алма” агро-

журналы чагылдырды. 

Жыл сайын 

2017-жылдын 8-сентябрында Кытай Эл Республикасынын Кытай Эл 

Республикасынын Интеллектуалдык менчик боюнча мамлекеттик 

ведомствосу (SIPO) менен биргеликте инновациялык долбоорлорду 

башкаруу маселелери боюнча тегерек үстөл өткөрүлдү. Тегерек 

үстөлдүн ишине SIPOнун, Кыргызпатенттин, Кыргыз 

Республикасынын министрликтеринин жана ведомстволорунун, 

ошондой эле бизнес-коомдоштуктардын өкүлдөрү катышты. 

Инновацияларды өнүктүрүү, патенттик жана патенттик-маалыматтык 

кызмат көрсөтүүлөрдү издөө, инновациялык долбоорлорду башкаруу 

жана аларды Кытайда жана Кыргызстанда коммерциялаштыруу 

маселелери талкууланды. Жолугушууда эки ведомствонун 

кызматташуусун тереңдетүү маселелери талкууланды, анын ичинде 

биргелешкен семинарларды, тегерек үстөлдөрдү өткөрүү, 

консуьтациялык жана эксперттик жардам көрсөтүү, интеллектуалдык 

менчикти коммерциялаштыруу боюнча тажрыйба алмашуу жана 

такшалмаларды уюштуруу жөнүндө келишим түзүүгө жетишилди.  
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2017-жылдын 19-сентябрында “Туруктуу өнүгүү, климаттын 

өзгөрүшү, энерго натыйжалуулук жана экологиялык коопсуздук 

маселелери” аттуу семинар өткөрүлдү. Семинардын ишине КР 

мамлекеттик мекемелеринин, ЖОЖдордун өкүлдөрү, илимий 

ишмерлер, коомдук уюмдар жана ойлоп табуучулар катышты. 

Климаттын өзгөрүшүнө каршы күрөшүү, керектелүүчү ресурстардын 

деңгээлин азайтууга жана аларды пайдалануунун натыйжалуулугун 

жогорулатууга багытталган коопсуз экологиялык технологияларды 

алга жылдыруу жана энергияны сактоо  маселелери каралды. 40 адам 

катышты. 

 

2017-жылдын 15-ноябрында “Жогорку окуу жайларынын 

инфраструктурасын, алардын инновациялык ишмердүүлүктөрүн 

активдештирүү үчүн өнүктүрүү” деген темада семинар өткөрүлдү. 

Бул семинардын максаты болуп, сырткы жана ички инвестицияларды 

тартуунун жана натыйжалуу пайдалануунун эсебинен жогорку окуу 

жайларынын илимий-инновациялык мүмкүнчүлүктөрүн өнүктүрүүгө, 

ошондой эле ЖОЖдордо инновациялык инфраструктураны, 

ЖОЖдордун алдындагы кичи инновациялык ишканалардын 

ишмердүүлүгүн түзүү практикасын түзүү жана өнүктүрүү боюнча 

негизги маселелерди чечүүгө жана практикалык сунуштарды алууга 

көмөктөшүү. Ш. Мусакожоев  атындагы Инновациялык академияда 

өткөрүлгөн семинардын ишине илимий ишмерлер, ойлоп табуучулар, 

ишкерлер жана борбордук ЖОЖдордун өкүлдөрү катышты. 

Семинардын катышуучулары өлкөбүздүн жогорку билим берүү 

системасында инфраструктураны өнүктүрүүгө мүмкүндүк берүүчү 

бул теманын актуалдуулугун баса белгилешти. 

2) Маалыматтык материалдарды 

(брошюраларды, буклеттерди, 

жарыялоолорду, видеороликтерди ж.б.у.с.) 

басып чыгаруу 

Аткарылды.(Индикатор – 10, иш жүзүндө – 11) 

Отчеттук мезгилде басып чыгарылгандар: 

- Б. Б. Токтосунованын илимий эмгектеринин титлиографиялык 

көрсөткүчү; 

- «Интеллектуалдык менчик» (9 номерине) расмий бюллетенине 

жарыяланган Кыргыз Республикасынын ойлоп табууларынын 

сыпаттамалары; 

- Ойлоп табуулардын, пайдалуу моделдердин, өнөр жай үлгүлөрүнүн, 

товардык белгилеринин жана тейлөө белгилеринин 1 жылдык 

көрсөткүчү; 

- “Саамалык – 13” жаш авторлордун кол жазмаларынан 1 китеп; 

Жыл сайын 
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- илимий-практикалык журнал “Кыргызпатенттин кабарлары: 

интеллектуалдык менчик жана инновация маселелери” 

№2/2016,№1/2017 орус жана кыргыз тилдеринде бир журналда; 

- Жаш авторлордун жети китеби: 1. Абдимиталип уулу Келдибек 

“Энеме кат”; 2. Калмурат кызы Турсунай “Бийигим”; 3. Момуналиев 

Жоомарт “Калем сыры”; 4. Шамшидин уулу Дыйканбек “Ырлар 

менин аярлаган казынам”; 5. Перизат Алмаз кызы “Руханият”; 6. 

Аскаров Мирлан “Иллюзия”; 7. Замирбек Орозбай уулу “Сезимден 

өчпөс чырагым”; 

- “2017-2021-жылдары Кыргыз Республикасында интеллектуалдык 

менчикти өнүктүрүүнү мамлекеттик программасы” брошюрасы; 

- 1 классификатор «Товарлардын жана кызмат көрсөтүүлөрдүн эл 

аралык классификатору (ТКЭК)». 

ИМ объектилери боюнча эстеткичтер, буклеттер. 

3.6 ИМге негизделген ата мекендик 

инновациялык долбоорлорду тандоо жана 

өндүрүшкө киргизүү үчүн Кыргыз-Россия 

өнүктүрүү фондунун каражаттарын тартуу 

1. Түзүлгөн макулдашуулардын саны 

Кыргыз-Россия өнүктүрүү фонду менен ИМ 

жаатында Кызматташуу жөнүндө 

меморандум түзүү 

Ишке ашыруу процессинде.(Индикатор – 1) 

2017-жылдын 15-февралында Кыргыз-Россия өнүктүрүү фондуна 

Кызматташуу жөнүндө меморандумдун долбоору жөнөтүлдү. 

2017-жылдын 15-мартында КРӨФ Меморандумдун долбооруна 

макул экендиги жана ал кол коюуга даярдалып жаткандыгы жөнүндө 

билдирди. 

Азыркы учурда КРӨФ Меморандумду КР Өкмөтү менен түзүүнү 

каалагандыгын билдиргендигине байланыштуу Меморандумга кол 

коюу токтоп турат. 

2017-жылдын  II 

жарым жылдыгы 

3.8 Аймактык (тармактык жана кластердик) 

программаларга инновациялык өнүктүрүү 

маселелерин кошуу 

1. Киргизилген сунуштардын саны 

 Аймактык тармактык программаларга 

камтуу үчүн сунуштарды киргизүү 

 

Аткарылды. (Индикатор – 1, иш жүзүндө –  1) 

Аймактык кластерлерди түзүү жана өнүктүрүү үчүн 2018-2022-

жылдардагы мезгилге КР аймактык саясатынын концепциясын ишке 

ашыруу боюнча КР Өкмөтүнүн планына киргизүү үчүн сунуштар 

жөнөтүлдү. 

Жыл сайын 
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