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2017-жылдын жыйынтыгы боюнча 

Кыргызпатенттин иши жөнүндө отчет 

 

Учурдагы кырдаалды талдоо  

Заманбап ааламдык экономикада инновациялар маанилүү ролду  ээлеп жатат, анткени алар 

өлкөнүн экономикалык жактан өсүшүнүн жана атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүнүн жаңы булагы 

болуп калууда. Чет өлкөлөрдүн ийгиликтүү тажрыйбасы инновациялык экономикага өтүүдө 

негизги шарттар болуп интеллектуалдык менчик рыногун түзүү жана инновациялык системаны 

өнүктүрүү саналарын белгилеп, айтып турат. 

Экономиканы ааламдаштыруу шартында Кыргызстан жалпы дүйнөлүк тенденциядан 

четтей албайт. Ошондуктан инновациялык системаны өнүктүрүү жана интеллектуалдык менчик 

рыногун түзүү өлкөнүн артыкчылыктуу багыттарынын бири болуп калышы керек. 

 

INSEAD эл аралык бизнес-мектебинин жана Интеллектуалдык менчиктин бүткүл дүйнөлүк 

уюмунун изилдөөсүнө ылайык Инновациялардын ааламдык индекси боюнча 2017-жылы 

Кыргызстан 127 өлкөнүн ичинен 95-орунду ээледи (2016-жылы – 103-орун, 2015-жылы – 109-

орун, 2014-жылы – 112-орун, 2013-жылы – 117-орун, 2012-жылы – 109-орун).  

Отчетто бүгүнкү күндө дүйнөнүн 38ге жакын өлкөсү экономиканы инновациялык 

өнүктүрүү этабында экендиги белгиленген, алар: АКШ, Канада, Австралия, Европанын 26 өлкөсу 

жана Азиянын айрым өлкөлөрү (Япония, Сингапур, Корея Республикасы, Гонг Конг жана у.с.).  

Ошондой эле отчѐтто дүйнөнүн 20 өлкөсү (Латын Америка, Европанын түштүк-чыгыш 

өлкөлөрү,  Россия, Түркия) инновациялык жол менен өнүгүүгө өтүү этабында экендиги 

баяндалган. Кыргызстан 35 ресурска багытталган өлкөнүн ичинен орун алган (Индия, Пакистан, 

Тажикстан, Африка өлкөлөрү ж.у.с.). 

 Бүткүл дүйнөлүк экономикалык форумдун ааламдык атаандаштыкка жөндөмдүүлүк 

рейтингинде 2016-2017-жылдары Кыргызстан 138 өлкөнүн ичинен 111 орунду ээледи. 

Бул рейтингде Кыргызпатенттин ишине байланыштуу бир нече түзүүчүлөр көрсөтүлгөн. 

Бул интеллектуалдык менчикти коргоо, инновацияларга жөндөмдүүлүк, ойлоп табууларга 

патенттер (эл аралык өтүнмо боюнча) сыяктуулар жана башкалар. 

Кыргыз Республикасынын ИМ чөйрөсүндөгү төмөн позициясын чагылдырган негизги 

көйгөй болуп КРнын рыногундагы контрафактылык продукциянын жогору деңгээли, 

жетишерлик эмес деңгээлдеги укук колдонуу практикасы, бизнес түзүмдөрдүн чөйрөсүндөгү 

инновациялык иштин өнүкпөгөндүгү саналат. 

КРнын Улуттук статистикалык комитетинин маалыматы боюнча (2015-жылы) 7,4%га 

жакыны (752 текшерилгендин ичинен) республиканын өнөр жайында технологиялык 

инновацияларды иштеп чыгуу жана аларды өндүрүшкө киргизүү менен иштеген. 

7 өнөр жай ишканаларында инновациялык процесстер ишке ашырылган жана өнөр жай 

продукциясы чыгарылууда, ал эми калгандарына инновациялык процесстер киргизилүүдө. 

Инновацияларды ишканаларга жигердүү киргизүү маселеси боюнча: Чүй облусунда –15 

(инновациялык –жигердүү ишканалардын жалпы санынан 26,8%), Нарын облусунда - 13 (23,2%), 

Ош облусунда –11 ишканага (19,6%) киргизилген. 

Эки ишкана гана изилдөөнү жана иштеп чыгууну жүзөгө ашырган, алар бул максатка 32,3 

млн. сом жумшаган. 

Маркетингдик изилдөөнү бир ишкана жүргүзгөн, бул экономиканы инновациялык 

өнүктүрүүнүн  заманбап талаптарына жооп бербейт. 

Таасирдүү инновациялык системаны түзүү ошондой эле интеллектуалдык менчикти баалоо 

жана  башкаруу жаатындагы менеджерлер менен адистерсиз, инновациялык долбоорлордун 

маркетингисиз ж.б. мүмкүн эмес. 

Эки ишкана инновацияларга байланыштуу адистерди окутушкан жана даярдашкан (2015-

жылдагы Улуттук  статкомдун маалыматы) жана алар 3,2 млн. сом сарптаган. 
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Жогоруда баяндалгандын негизинде инновацияларга колдоо көрсөтүү жана аларды 

киргизүү системасын өнүктүрүү Кыргызстанда калыптандыруу баскычында экендигин белгилей 

кетели. 

 

Кыргызпатент жеке каражаттарынын эсебинен, ошондой эле Интеллектуалдык менчик 

мамлекеттик фонду аркылуу ойлоп табуучулук жана инновациялык ишти өнүктүрүүнүн бир 

катар багыттары боюнча ойлоп табуучуларга дайыма колдоо көрсөтүп келет, 2012-жылдан 2017-

жылга чейинки мезгилде төмөнкүлөргө финансылык каражаттар бөлүнгөн: 

- инновациялык долбоорлорду колдоого – 5 190 817;  

- патенттөө үчүн алым төлөгөнгө, анын ичинде чет өлкөлөрдүн –  44 487; 

- ойлоп табуучулук ишти колдоо үчүн –338 638; 

- ойлоп табуучуларга кайтарымсыз (бекер) материалдык жардамга –  45000. 

 

Бүгүнкү күнү Кыргызстанда ойлоп табууларга патент алуу жигердүүлүгү төмөн бойдон 

калууда. Кыргызпатенттин статистикалык маалыматтарына ылайык 2017-жылы анын үлүшүнө 

өлкөдө интеллектуалдык менчик объектилерине берилген өтүнмөлөрдүн жалпы санынан 11,7% 

туура келди.  

Таблицада өнөр жай менчик объектилерине, селекциялык жетишкендиктерге, салттуу 

билимдерге келип түшкөн өтүнмөлөрдүн саны боюнча маалымат келтирилген. 

 

Жылдар 

 

Көрсөткүчтөр 

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Өнөр жай менчик объектилерине, 

селекциялык жетишкендиктерге, 

салттуу билимдерге келип түшкөн 

өтүнмөлөр 

3810 3984 3711 3998 2805 4203 

 

Статистикалык маалыматтар 2012-жылдан 2015-жылга чейин келип түшкөн 

өтүнмөлөрдүн динамикасы өтө жакшы жыйынтыкты деле көрсөткөн эмес. 2016-жылы мурдагы 

жылга салыштырмалуу өтүнмөлөрдүн саны 30%га төмөндөгөн. 

 2017-жылы 2016-жылга салыштырмалуу келип түшкөн өтүнмөлөрдүн саны 48,8%га 

өскөн.  

       2012-2017-жылдары ойлоп табууларга берилген коргоо документтеринин саны 595 жана 

пайдалуу моделге 96 түзгөн. 2017-жылдын 31-декабрына карата алардын ичинен Кыргызстандын 

аймагында ойлоп табууга 256 патенттин жана өтүнмө ээсинин жоопкерчилигиндеги патенттин 

күчү сакталуу (күчүндө сакталуучу 42% патент). Кыргыз Республикасынын  аймагында 

колдонулуучу евразия патенттеринин саны 2017-жылдын 31-декабрына карата 4857 түзгөн. 

Бул реалдуу сектордун инновацияларга болгон көйгөйүнүн, өнүккөн инфраструктуранын  

жоктугу жана конкреттүү ойлоп табуунун өнөр жайда пайдаланууга даяр эместиги, ошондой эле 

патенттелүүчү иштелмелердин өндүрүштүн керектөөлөрүнө ылдайык келбегендигинин кесепети 

болуп саналат. 

Мындан тышкары товардык белгилерди каттоого өтүнмөлөрдүн туруктуу келип түшүшү 

сакталууда, ойлоп табууга жана пайдалуу моделге өтүнмөлөрдүн көлөмүнөн 5,2 эсе жогору. 

Төмөндө Россия Федерациясында, Казакстан Республикасында жана Кыргыз 

Республикасында улуттук өтүнмө ээлеринен өнөр жай менчик объектилерине келип түшкөн 

өтүнмөлөрдүн саны боюнча  статистикалык маалыматтар, ошондой эле ошол эле өлкөлөрдө 

2016-жыл үчүн 1 млн. калктын санына 2015-жылдан өтпөгөн катталган өтүнмөлөрдүн жана 

берилген коргоо документтеринин (патенттер, күбөлүктөр) саны боюнча статистикалык 

маалыматтар келтирилген. 
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Ойлоп табуулар  

 

№ Өлкө  2012-ж. 2013-ж. 2014-ж. 2015-ж. 2016-ж. 

1. Россия  28701 28765 24072 29269 26795 

2. Казакстан 

Республикасы 

1373 1708 1740 1271 990 

3. Кыргызстан  110 111 132 122 84 

  

 Пайдалуу моделдер 

№ Өлкө 2012-ж. 2013-ж. 2014-ж. 2015-ж. 2016-ж. 

1. Россия  11152 13589 13000 11403 10643 

2. Казакстан 

Республикасы 

107 115 139 446 654 

3. Кыргызстан  17 8 8 14 18 

 

Өнөр жай үлгүлөрү 

 

№ Өлкө 2012-ж. 2013-ж. 2014-ж. 2015-ж. 2016-ж. 

1. Россия  1928 1902 2200 2015 2391 

2. Казакстан 

Республикасы 

123 142 107 94 89 

3. Кыргызстан  17 12 47 12 9 

 

 Товардык белгилер 

№ Өлкө 2012-ж. 2013-ж. 2014-ж. 2015-ж. 2016-ж. 

1. Россия  34851 34621 34174 34304 41523 

2.  Казакстан 

Республикасы 

2196 2405 2558 2357 3111 

3. Кыргызстан  184 232 275 243 187 

 

2016-жылдагы 1 млн. калкка катталган өтүнмөлөрдүн жана берилген коргоо 

документтеринин (патенттер, күбөлүктөр) саны. 

 

№ Өлкө Ойлоп 

табуулар  

 

Пайдалуу 

моделдер  

Өнөр жай 

үлгүлөрү 

Товардык белгилер 

өтүнм

өлөр 

патент өтүнм

өлөр 

патент өтүнм

өлөр  

патент өтүнм

өлөр 

күбөлүктө

р 

1. Россия  182,8 143,2 72,6 57,8 16,3 11,57 283,3 197,1 
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2.  Казакстан 

Республикас

ы 

55,6 45,3 36,7 27,5 5,0 4,0 174,7 117,2 

3. Кыргызстан  13,9 2,65 2,99 1,16 1,49 0,49 31,0 6,14 

 

2012-жылдан 2015-жылга чейинки мезгилде товардык белгиге укуктарды башкаруу боюнча 

лицензиялык макулдашууларга өтүнмөлөрдүн жалпы санынан 83% түзгөн. Алардын маанилүү 

үлүшүн чет өлкөлүк субъектилердин ортосунда түзүлгөн келишимдер  (77%) түзөт. Бул лицензия 

рыногунда ата мекендик бизнестин жигердүүлүгүнүн төмөн деңгээлин билдирет. 

 

2012-2017-жылдары, “Калктын ишеним индексин” өлчөөнүн жыйынтыктары  боюнча 

42%дан 68%га өстү. 

 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Калктын 

ишеним 

индексин 

0,42 (42%) 0,47 (47%) 0,53 (53%) 0,65 (65%) 0,64 (64%) 0,68 (68%) 

 

Инновациялык системанын өнүгүшүнүн негизи болуп интеллектуалдык менчик укуктарын 

натыйжалуу коргоо жана сактоо саналат. 

Ушул багытта Кыргызпатент тарабынан атайын иштер аткарылган. Бүгүнкү күнү ушул 

жааттагы 13 мыйзам, ошондой эле жарандык, жазык, бажы жана  административдик 

жоопкерчилик жөнүндө кодекстердин тиешелүү ченемдери иштелип чыккан жана кабыл 

алынган. 

Кабыл алынган мыйзамдарга ылайык интеллектуалдык менчиктин өзүнчө объектилери 

боюнча мамилелерди тактоочу ар түрдүү жоболор жана эрежелер түрүндөгү жүздөн ашуун 

мыйзам алдындагы укуктук ченемдик актылар иштелип чыккан жана киргизилген. 

 Интеллектуалдык менчик жаатындагы ченемдик укутук база эл аралык стандарттарга, 

ошондой эле Интеллектуалдык менчик укуктарынын соода аспектилери боюнча макулдашуунун 

алкагында ченемдерине ылайык келтирилген. 

Интеллектуалдык менчик укуктарын коргоо жана сактоо жаатындагы жетишерлик 

ченемдик укуктук базасына карабастан, укук колдонуу практикасы алсыз звено бойдон калууда. 

Ошол эле убакта укук колдонуу дайыма укук белгилөөдөн артта калып жаткандыгын практика 

көрсөтүүдө.  

Мындан тышкары көйгөй мыйзамдарды майнапсыз колдонуудан жана чет өлкөлөрдөн 

алынып келинген контрафактылык продукцияны кеңири жайылтуудан турат. Чет өлкөлүк жана 

кыргыз укук ээлери көпчүлүк учурда алардын бренддерин, товардык белгилерин жасалмалап 

алуу жана автордук укукту бузуу көйгөйлөрүнө кабылып келишет. Бүгүнкү күндө 

контрафактылык продукция - аудиовизуадык продукциядан дары-дармектер жана тамак-аш 

продуктуларына чейин көптөгөн керектөө рыноктордо сатылууда. 

Контролдоочу функцияны, контрафактылык продукцияны жайылтуунун алдын алуу боюнча 

аткаруу бийлигинин ыйгарым укуктуу органдарынын системалуулугунун  жана өз ара иш-

аракеттердин жоктугу өзгөчө көйгөй жаратууда. 

Интеллектуалдык менчик системасындагы ведомстволор аралык кызматташуунун жетишсиз 

деңгээлин, ушул маселелер боюнча адистердин начар квалификациясын белгилеп кетүү зарыл. 

2012-2016-жылдарда интеллектуалдык менчикти жана инновацияларды өнүктүрүүнүн 

мамлекеттик программасын ишке ашыруунун алкагында Кыргызпатент КР нын Башкы 

прокуратурасы менен Прокурордук  кызматкерлерди кесиптик даярдоо борборунун базасында 

интеллектуалдык менчик укуктарын коргоого прокуратуранын кызматкерлерин окутуу жаатында 

кызматташуу жөнүндө макулдашууга кол койгон. 

Интеллектуалдык менчик жаатында кадрлардын квалификациясын жогорулатуу жана укук 
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колдонуу практикасын жакшыртуу максатында 2012-2017-жылдардагы мезгилде сот 

органдарынын, укук коргоо органдарынын жана кызыкдар министрликтердин кызматкерлеринин 

ичинен 595 угуучу окуган. 

2012-2017-жылдардагы мезгилде КРнын Бажы реестрине киргизилген товардык белгилердин 

саны көбөйгөн: 

- 2012-жылы – 3 товардык белги (мындан ары – ТБ); 

- 2013-жылы – 48 ТБ; 

- 2014-жылы – 40 ТБ; 

- 2015-жылы – 67 ТБ; 

- 2016-жылы – 206 ТБ; 

- 2017-жылы – 253 ТБ.  

 

Бажы реестринде товардык белгилерди каттоо укук ээсине контрафакттан коргоону берет. 

Бажы реестрине киргизилген интеллектуалдык менчик объектилеринин санынын өсүшү 

азыркы убакта бажы реестри “жарыш” импортко жана негизинен соода тарамдары аркылуу 

сатууга арналган эл керектөөчү товарларды санкциясыз ташып келүүгө административдик  

тоскоолдуктарды келтиргендигине байланыштуу болду. Интеллектуалдык менчик 

объектилеринин бажы реестрине киргизилген товардык белгилердин санын көбөйтүүгө азыркы 

тенденция сакталып калат деп эсептейбиз. 

Кыргыз Республикасында интеллектуалдык менчик системасын өнүктүрүүдө өзгөчө роль эл 

аралык кызматташууга ээ.    

 Азыркы убакта Кыргызстан Интеллектуалдык менчиктин  бүткүл дүйнөлүк уюмунун 

(ИМБДУ), Өсүмдүктөрдүн сорттору боюнча эл аралык союздун (UPOV), Евразия патенттик 

уюмунун (ЕАПУ), Өнөр жай менчигин коргоо маселелери боюнча мамлекеттер аралык кеңештин 

(ӨМКМАК) мүчөсү болуп саналат, ошондой эле ЕАЭБдин (Интеллектуалдык менчик боюнча 

консультативдик кеңештин) жумушчу органдарынын алкагында жигердүү иш жүргүзүлүүдө. 

Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасы интеллектуалдык менчик жаатындагы 25 эл аралык 

келишимдин, 44 эки тараптуу ведомстволор аралык келишимдин жана 17 көп тараптуу жана эки 

тараптуу мамлекеттер аралык келишимдин катышуучусу болуп саналат. 

Талдоодо 2012-жылдан 2017-жылга чейинки мезгилдин ичиндеги маалыматтар 

келтирилген, анткени ушул мезгил 2012-2016-жылдарда интеллектуалдык менчикти жана 

инновацияларды өнүктүрүүнүн мамлекеттик программасын (Мампрограмма) ишке ашыруу 

мезгилин камтыйт, программа интеллектуалдык менчик системасын жана инновациялык ишти 

өркүндөтүү аркылуу экономиканын өнүгүшүнө көмөктөшүүгө багытталган. 

Мампрограмманын негизги милдеттери төмөнкүлөр болгон: 

- инновациялык ишти өнүктүрүү жана интеллектуалдык менчик объектилерин пайдалануу 

үчүн ылайыктуу шарттарды түзүү; 

- технологиялар трансферин жигердендирүү аркылуу экономиканы модернизациялоого 

(жаңылоого) көмөктөшүү; 

- коомго интеллектуалдык менчиктин ролу жана мааниси тууралуу маалымат берүүнү 

жогорулатуу; 

- интеллектуалдык менчик объектилерине укуктарды коргоонун майнаптуу системасын 

түзүү. 

2013-2017-жылдары Кыргызпатент КРны 2013-2017-жылдардагы мезгилде туруктуу 

өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясынын «8.6. Интеллектуалдык менчикти жана инновацияларды 

өнүктүрүү» бөлүмүн жана 2013-2017-жылдардагы мезгилде Кыргыз Республикасын туруктуу 

өнүктүрүүгө өткөрүү боюнча программанын «7.7. Экономиканын атаандаштыкка 

жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу үчүн инновациялык иштин системасын түзүү»  бөлүмүн ишке 

ашырууга катышкандыгын белгилеп кетүү зарыл. Аталган Программалардын милдеттерин ишке 

ашыруу үчүн Кыргызпатент тарабынан төмөнкү багыттар боюнча иштер жүргүзүлгөн: 

- инновациялык ишти өнүктүрүү жана интеллектуалдык менчик объектилерин пайдалануу 

үчүн ылайыктуу шарттарды түзүү; 
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- энергия үнөмдөөчү жана энергиялык майнаптуу технологиялар менен кошо, 

инновациялык ишти өнүктүрүү жаатындагы чечимдерди натыйжалуу кабыл алууга 

көмөктөшүүчү системаны түзүү; 

- инновациялык иш жана интеллектуалдык менчик объектилерине укуктарды коргоо 

чөйрөсүндөгү ченемдик укуктук базаны өркүндөтүү; 

- окутуу, квалификациясын жогорулатуу жана коомго интеллектуалдык менчиктин жана 

инновациялардын ролу жана мааниси тууралуу маалымат берүүгө шарт түзүү. 

 

Бүгүнкү күндө интеллектуалдык менчикти жана инновацияларды өнүктүрүү чөйрөсүндө 

төмөнкү көйгөйлөрдү белгилесек болот: 

- инновациялык инфраструктуранын жоктугу;  

- инновацияларды өнүктүрүүнү колдоонун жетишсиз деңгээли; 

- интеллектуалдык менчик жаатындагы укук колдонуу практикасынын алсыздыгы; 

- коомдо интеллектуалдык менчиктин жана инновациялардын ролун жетишерлик эмес 

деңгээлде түшүнүү; 

- интеллектуалдык менчик жаатындагы инновациялык менеджерлердин жана адистердин 

жоктугу; 

- интеллектуалдык менчик системасында негизги өнөктөрдүн ортосунда ведомстволор 

аралык кызматташуу деңгээлинин жетишсиздиги. 

 

Интеллектуалдык менчик объектилерин жаратуу боюнча мүмкүнчүлүктөрдү күчөтүүнү, 

интеллектуалдык менчикке укуктарды жана коргоо алуу механизмдерин өркүндөтүүнү жана 

интеллектуалдык менчик объектилерин пайдалануу үчүн шарттарды түзүүнү камсыздай турган 

системаны уюштуруу 2017-2021-жылдарда Кыргыз Республикасында интеллектуалдык 

менчикти өнүктүрүүнүн мамлекеттик программасына киргизилген.  

Мампрограмманы иштеп чыгууда өлкөдөгү ойлоп табуучулук жана ииновациялык иштин, 

лицензиялар рыногунун жана интеллектуалдык менчик объектилерин коммерциялаштыруунун 

учурдагы абалына талдоо жүргүзүлгөн. 

 

2017-жылы Кыргызпатент Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 6-

июлундагы №424 токтому менен бекитилген Мампрограммага киргизилген милдеттерди ишке 

ашыра баштады.  

Мампрограмманын стратегиялык максаты болуп 2021-жылга интеллектуалдык менчик 

рыногунун иштеши үчүн шарттарды түзүү саналат. 

Мамлекеттик инновациялык саясаттын максаттарынын, артыкчылыктарынын жана 

куралдарынын  системасын түзүү максатында “Кыргыз Республикасын 2022-жылга чейинки 

мезгилде илимий-инновациялык өнүктүрүү концепциясы” иштелип чыккан жана Кыргыз 

Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 8-февралындагы №79 токтому менен бекитилген. 

Концепцияны ишке ашыруу үчүн Иш-чаралар планы иштелип чыккан жана Кыргыз 

Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 2-октябрындагы № 443-б буйругу менен 

бекитилген. 

   

I. Интеллектуалдык менчик системасын жана инновацияларды өркүндөтүү  

Отчѐттук мезгилде Кыргызпатент тарабынан “Интеллектуалдык менчикти өнүктүрүүгө 

кошкон салымы үчүн” деген республикалык конкурс өткөрүлгөн.  

Конкурс беш номинация боюнча өткөрүлдү: 

-  Акыл табылга (Мыкты ойлоп табуу); 

- Мыкты бренд (мыкты соода маркасы); 

- Канатташ (Автордук укук чөйрөсүндөгү ийгиликтүү кызматташуу); 

- Интеллектуалдык өнөктөштүк (Интеллектуалдык менчикке болгон сый-урматты 

камсыздоодо көмөктөшүү); 

- Келечек жаратманы (Жаш техник).  
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Конкурска патент ээлери, коомдук бирикмелер, коммерциялык жана коммерциялык эмес 

уюмдар, ЖОЖдор, окумуштуулар, патенттик ишенимдүү өкүлдөр, ЖМК, журналисттер, бизнес 

түзүмдөрдүн өкүлдөрү жана окутуучулар, жалпы бирим берүү уюмдарынын, балдар 

борборлорунун жана техникалык чыгармачылык ийримдеринин окуучулары, автордук укук жана 

чектеш укуктар объектилерин пайдалануучулар, өлкөнүн аймагында продукция чыгаруучу жана 

кызмат көрсөтүүчү менчиктин ар кандай түрү менен ишканалар жана уюмдар катышты. 

Конкурска берилген өтүнмөлөрдү мамлекеттик органдардын, бизнес-коомчулуктун жана 

коомдук уюмдардын өкүлдөрүнүн ичинен түзүлгөн Уюштуруу комитетинин мүчөлөрү карашты 

жана баалашты. 

Конкурска катышууга 56 өтүнмө келип түшкөн.  

Конкурстун жыйынтыгы боюнча «Акыл табылга» номинациясында биринчи орун 

“Радиалдык-октук гидротурбинанын жумушчу дөңгөлөгү” деген ойлоп табууга ыйгарылды, анын 

авторлору - И. Раззаков атындагы Кыргыз техникалык университетинин “Энергиянын калыбына 

келтирилүүчү булактары” кафедрасынын доценти, т.и.к. Айткеев Бектурсун Бейшенович жана 

инженер Монукеев Саадай Орозбекович. 

«Мыкты бренд» номинациясында өлкөнүн экономикалык жана инвестициялык 

жагымдуулугун жогорулатууга багытталгандыгы жана өлкөнүн керектөөчүлөрү тарабынан 

таанылгандыгы үчүн «Шоро» соода маркасы жеңип алды. 

Интеллектуалдык менчикти өнүктүрүүгө көмөктөшкөндүгү жана жаш ойлоп табуучуларды, 

окумуштууларды илимий изилдөөлөргө кызыктыргандыгы үчүн «Интеллектуалдык өнөктөштүк» 

номинациясында биринчи орун Б.Н. Ельцин атындагы Кыргызстан-Россия Славян 

университетине ыйгарылган. 

 

Автордук укук чөйрөсүндө ийгиликтүү кызматташуусу үчүн «Канатташ» номинациясында 

статуэтка НТС телеканалына ыйгарылган. 

«Келечек жаратманы» номинациясында биринчи орунду Ысык-Көл облусунун Тоң 

районунун А.С.Пушкин атындагы орто мектептин 6-классынын окуучусу Сүйүндүков Медербек 

“Суу соргучунун күн энергиясы менен иштеши” деген долбоору үчүн ээледи. Бул иш даярдоо 

сапаты, идеянын өзгөчөлүгү жана татаалдык деңгээли үчүн жогору бааланган. 

Азыркы убакта техника жана технологияларды башкаруу, өндүрүү, маркетинг чөйрөсүндө 

бардык өзгөрүүлөр жана жаңылыктар инновациялык долбоорлорду киргизүү аркылуу ишке 

ашырылууда. 

Ушул максатта “Мыкты  инновациялык долбоор” конкурсу жөнүндө жобо иштелип чыкан, 

ал Кыргыз Республикасынын социалдык-экономикалык өнүгүшүнө багытталган инновациялык 

долбоорлорду тандоо үчүн укуктук негиз болуп калды. 

Келечектүү инновациялык долбоорлорду тандоо жана баалоо, аларды илгерилетүү жана 

инвестициялык колдоо издөө үчүн Кыргызпатент “Мыкты  инновациялык долбоор” конкурсун 

өткөргөн. 

 Конкурска берилген өтүнмөлөрдү мамлекеттик органдардын, бизнес-коомчулуктун жана 

коомдук уюмдардын өкүлдөрүнүн ичинен түзүлгөн Уюштуруу комитетинин мүчөлөрү карашты 

жана баалашты. 

Бүгүнкү күнү 3 конкурс өткөрүлдү.  Дайындар 1.1-таблицада келтирилген. 

 

1.1-таблица 

 

«Мыкты инновациялык 

долбоор – 2015» 

 

«Мыкты инновациялык 

долбоор – 2016» 

 

«Мыкты инновациялык 

долбоор – 2017» 

 

- 9 өтүнмө келип түшкөн; 

- 3 долбоор тандалган, 

аларды мындан ары 

илгерилетүү үчүн 1 456 506 

- 44 өтүнмө келип түшкөн; 

- 4 долбоор тандалган, аларды 

мындан ары илгерилетүү үчүн 

2 731 747 сом өлчөмүндө 

- 21 өтүнмө келип түшкөн; 

- 6 долбоор тандалган, аларды 

мындан ары илгерилетүү үчүн 

1 002 564 сом 
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сом өлчөмүндө грант 

берилген.  

 

грант берилген. 

 

өлчөмүндө грант берилген.  

 

2015-2017-жылдардагы мезгилде 5 190 817 сом өлчөмүндө финансылык жардам көрсөтүлгөн. 

 Жаратылуучу объектилердин сапатын жогорулатуу жана интеллектуалдык менчик 

объектилерин жаратууга мамлекеттик тапшырыкты түзүүгө көмөктөшүү максатында 

Кыргызпатент тарабынан конкурс өткөрүү үчүн төмөнкү артыкчылыктуу багыттар аныкталган: 

- өнөр жай; 

- айыл чарба; 

- медицина; 

- курулуш; 

- маалыматтык технологиялар ж.б. 

Конкурс өткөрүү жөнүндө кулактандыруу республикалык газеталарда, маалыматтык 

агенттиктердин, КРнын Соода-өнөр жай палатасынын, КРнын Эл аралык ишкерлер кеңешинин, 

Кыргыз өнөр жайчылар жана ишкерлер биримдигинин жана Кыргызпатенттин сайтында 

жайгаштырылган. Конкурс жөнүндө видеоролик  СТВ ТРКда көрсөтүлгөн. 

2017-жылдагы конкурстун жыйынтыгы боюнча мындан ары илгерилетүү үчүн 6 долбоор 

тандалган: 

- «Селекция жана Кыргыз Республикасынын кайрак жерлеринин шарттары үчүн күздүк 

жумшак буудайдын сортторунун үрөндөрүн алгачкы ирет өстүрүү». Долбоордун автору О.В. 

Пахомеев, Кыргыз дыйканчылык ИИИси. 

- «Урмалык-бурма ыкмасы менен көзөнөк бургулоо үчүн бургулоо аспабын буруу 

гидравликалык механизми менен гидравликалык перфоратор”. Долбоордун автору профессор 

М.У. Ураимов, КР УИАнын Машина куруу институту. 

- “Бишкек ш. типтүү орто мектебинин окуу аудиторияларын абанын модулдук 

рекуператорлору менен жабдуу боюнча пилоттук долбоору”. Долбоордун автору В.Е. Левин, 

жеке жак. 

- “Универсалдуу үрөн себүү машинасын иштеп чыгуу жана куруу”. Долбоордун автору 

профессор Т.О. Орозалиев, К.И.Скрябин атындагы КУАУ. 

- “Электр энергиясын үнөмдөө максатында окуу корпусун жылытуу үчүн жаңы прицип 

менен иштеген буу менен суу жылытуу казанды пайдаланууга киргизүү”. Долбоордун автору 

профессор А.А. Аширалиев, ЖАМУ. 

- «Суу шар аккан каналдардан суунун чыгымдалышынын суу чыгаруу-турактоочунун 

өндүрүштүк моделин куруу”. Долбоордун автору аспирант Т.А. Муканов, Н.Исанов атындагы 

КМКТАУ. 

2017-жылдын  ноябрында «Мыкты  инновациялык долбоор – 2015» конкурсунун 

жеңүүчүлөрү Б.У. Асанов жана А.Ж. Обозов аяктаган долбоорлор боюнча отчѐттук бетачар 

өткөрүштү. 

 

Кыргыз-Россия өнүктүрүү фондунун (мындан ары – Фонд) каражаттарын тандоо жана 

өндүрүшкө ИМге негизделген ата мекендик инновациялык долбоорлорду киргизүү максатында 

Кыргызпатент менен Фондунун ортосунда кызматташуу жөнүндө меморандумдун долбоору 

иштелип чыккан жана макулдашылган. Азыркы убакта маселе КР Өкмөтүнүн деңгээлинде 

макулдашууга кол коюуга ниеттенүү себеби менен токтотулган. 

Мындан тышкары  Фондунун төрагасы А.А. Касенов Конкурс өткөрүү боюнча уюштуруу 

комитетинин курамына кирет. 

 

Интеллектуалдык менчиктин авторлору менен бизнес-түзүмдөрдүн өз ара аракети үчүн 

коммуникациялык каналдарды жана аянтчаларды түзүү максатында технопарктарды ачуу зарыл. 

Кыргызпатент КРнын Билим берүү жана илим министрлиги менен биргелешип Кыргызстандын 

ЖОЖдорунда Технопарктарды ачуу боюнча конкурс өткөрүүнүн тартиби жөнүндө жобону 
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иштеп чыккан.  Жобо КРнын Билим берүү жана илим министрлиги менен Кыргызпатенттин 

2017-жылдын 17-июнундагы №151 биргелешкен буйругу менен бекитилген. 

Отчѐттук мезгилде технопарктарды ачуу боюнча конкурс өткөрүлгөн, аны уюштуруу жана 

өткөрүү жогоруда аталган Жобо менен жөнгө салынат. Конкурска катышууга 6 өтүнмө келип 

түшкөн. 

2017-жылдын декабрында Ведомстволор аралык комиссиянын отуруму өткөрүлгөн, анын 

курамына мамлекеттик органдардын, бизнес-коомчулуктун өкүлдөрү  кирет. 

 

Отурумдун жыйынтыгы боюнча конкурстун экинчи туруна 3 конкурсант өткөн (И. Раззаков 

атындагы КМТУ, Н.Исанов атындагы КМКТАУ, академик  М. Адышев атындагы Ош ТУ). 

Ведомстволор аралык комиссиянын кийинки отуруму 2018-жылдын 26-январында өтөт, анда 

жогоруда аталган ЖОЖдордун бетачарлары көрсөтүлөт. 

 

Техникалык билимди жеткиликтүү кылууну жеңилдетүү жана патенттик маалыматты 

пайдалануунун майнаптуулугун жогорулатуу үчүн Кыргызстанда ЖОЖдордун, ИИИнин, 

КРСӨПнын базасында Технологияларды жана инновацияларды колдоо борборунун (ТИКБ) 26 

филиалы иштейт. 

Борбор ИМ Мамфондунун базасында Интеллектуалдык менчиктин бүткүл дүйнөлүк 

уюмунун колдоосу менен ачылган, анын милдетине  маалыматтар базасын, технологиялар 

мониторингин жана атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн ж.б. пайдалануу менен техникалык 

маалыматты издөөгө көмөктөшүү кирет. 

2017-жылы Жалал-Абад эл аралык университетинин, Ш.Мусакожоев атындагы 

Инновациялар академиясынын жана Кочкор-Ата колледжинин базасында ТИКБнын филиалдары 

ачылган. 

Төмөндө 2012-жылдан 2017-жылга чейин өлкөнүн региондорунда иштеп жаткан ТИКБнын 

филиалдарынын саны боюнча маалыматтар келтирилген (1.2-таблица). 

 

1.2-таблица 

 

Региондор, 

обл. 

Көрсөткүчтөр 

 

Бишке

к 

 

Чүй  Талас Нарын  Ысык

-Көл  

Ош  Жала

л.-

Абад  

Баткен  Бард

ыгы  

ТИКБнын 

филиал- 

дарынын саны 

2012-жыл 

- - - - - 1 - - 1 

2013-жыл 

2 - 1 1 - 2 1 1 8 

2014-жыл 

5 - - - 1 - - - 6 

2015-жыл 

2 - - - - 1 - - 3 

2016-жыл 

4 - - - - - 1 - 5 

2017-жыл 

1 - - - - - 2 - 3 

Бардыгы:  14 - 1 1 1 4 4 1 26 

 

ТИКБнын филиалдарынын негизги бөлүгү Бишкек ш., Ош жана Жалал-Абал облустарында 

иштейт. 
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 ТИКБнын базасында патенттик маалыматты издөө жана патенттик маалымат маселелери 

боюнча тренингдер дайыма өткөрүлүп турат. 2012-2017-жылдардагы мезгилде угуучулардын 

саны 1219 кишини түзгөн. 

ТИКБнын филиалдарында илимий коомчулуктун, бизнес-коомчулуктун өкүлдөрү, ойлоп 

табуучулар жана студенттер технологиялардын өнүгүшүнө, инновацияларды илегрилетүүгө, ИМ 

объектилерине укуктарды башкарууга байланыштуу техникалык жана патенттик маалыматты 

издөө боюнча консультацияларды алышат. 2017-жылы ТИКБнын кызматын 

пайдалануучулардын саны 735 кишини түзгөн. 2012-2017-жылдардагы мезгилде ТИКБнын 

филиалдары тарабынан жогоруда айтылган маселелер боюнча 3845 кызмат көрсөтүлгөн. 

 

Жогоруда белгиленгендей, интеллектуалдык менчик системасындагы негизги өнөктөрдүн 

ортосунда ведомстволор аралык кызматташуунун жетишсиз деңгээли, ушул маселелер боюнча 

адистердин квалификациясынын төмөндүгү жана коом тарабынан интеллектуалдык менчиктин 

маанилүүлүгүн таануунун деңгээли төмөн. 

Бул маселени чечүү үчүн ведомство укук коргоо органдары, ЖОЖдор менен жигердүү иш 

алып барууда. Укук коргоо жана сот органдары үчүн ИМ укуктарын коргоо жана сактоо 

маселелери, ошондой эле өлкөнүн ЖОЖдорунда ИМди башкаруу маселелери боюнча окутуу 

курстары үзгүлтүксүз өткөрүлүп турат.  

2017-жылы Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Экономикалык кылмыштуулукка 

каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматынын, КР Мамлекеттик бажы кызматынын, КР 

Мамлекеттик салык кызматынын, Сот департаментинин, КР Айыл чарба, тамак-аш өнөр жайы 

жана мелиорация министрлигинин, ошондой эле И. Раззаков атындагы КМТУнун, Б. Ельцин 

атындагы КРСУнун кызматкерлери ИМ маселелери боюнча окутуу курсунан окушту. 

Угуучулардын саны 100 кишини түзгөн. 

 

 “Манас” Кыргыз-Түрк университетинде, Кыргыз мамлекеттик юридикалык академиясында 

жана ИИМ академиясында лекциялар жана семинарлар өткөрүлгөн, анда 150дөн ашуун киши 

катышкан. 

Алган билимдер укук колдонуу практикасынын деңгээлин жогорулатууга, мамлекеттин 

экономикасын өнүктүрүүдө интеллектуалдык менчиктин маанисин жана ролун түшүнүүнү 

жакшыртууга мүмкүндүк берет. 

 

Бишкек ш. жана өлкөнүн региондорунда интеллектуалдык менчик объектилерине укуктук 

коргоо берүү, патенттик маалыматты жана патенттик издөө куралдарын пайдалдануу, патенттик 

ландшафттар жөнүндө отчетторду даярдоо, инновациялык экономикада интеллектуалдык 

менчиктин ролу, инновациялык долбоорлорду башкаруу, университеттерде жана ИИИде 

интеллектуалдык менчик саясаты, технопарктардын иши, жеке көчүрмөлөө жаатында ойлоп 

табуучулукту лицензиялоону жигердендирүүдө ТИКБнын ролу жөнүндө маселелер боюнча 

түшүндүрүү мүнөзүндөгү бир катар иш-чаралар (семинарлар, тегерек столдор ж.у.с.)  

өткөрүлгөн. 

Аталган иш-чараларга Интеллектуалдык менчиктин бүткүл дүйнөлүк уюмунун, Евразия 

патенттик уюмунун, Өнөр жай менчик федералдык институтунун, КЭРдин Интеллектуалдык 

менчик боюнча мамлекеттик ведомствосунун, Эстония интеллектуалдык менчик жана 

технологияларды өткөрүп берүү борборунун, Армения, Азербайжан, Беларусь, Испания, 

Казакстан, Россия, Тажикстан, Түркмөнстан, Өзбекстан, Эстония патенттик ведомстволорунун, 

Рига техникалык университетинин (Латвия), CLP Diffusion Capital Рartnership (Түркия), Грузин 

автордук коомунун, Казакстан автордук коомунун, Казакстан улуттук укук ээлер биримдигинин, 

ошондой эле КР ЖКнын, республиканын министликтери менен ведомстволорунун, КР УИАнын, 

бизнес-коомчулуктун, ЖОЖдордун өкүлдөрү жана ойлоп табуучулар катышты. 

 

ИМ системасын жана инновацияларды өркүндөтүүдө негизги маселелердин бири болуп  

интеллектуалдык менчиктин жыйынтыктарына укутарды коргоо жана керектөө рыногу саналат. 
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2017-жылы КР Өкмөтү тарабынан өнөр жай продукцияларынын мыйзамсыз 

колдонулушуна каршы аракеттенүү жана интеллектуалдык менчик укуктарын коргоо 

маселелерине арналган «Антиконтрафакт-2017» V Эл аралык форуму өткөрүлгөн, бул иш-чара 

Кыргызпатент тарабынан координацияланган жана уюштурулган.  

 Форум РФнын Өнөржаймин, Евразия экономикалык комиссиясынын жана 

«Антиконтрафакт» эл аралык ассоциациясынын көмөктөшүүсү менен өткөрүлгөн. 

Форумдун ишине кызыкдар министликтер менен ведомстволордун, товар өндүрүүчүлөрдүн 

жана керектөөчүлөр бирикмелеринин, тармактык жааттагы эксперттердин, кесиптик 

коомчулуктун жана ЖМК өкүлдөрүнүн 156 улуттук жана 216 чет өлкөлүк өкүлдөрү катышты. 

Форумдун алкагында бажы, техникалык жөнгө салуу жана тастыктамалоо, кадр 

потенциалын түзүү, өнөр жай продукциясын мыйзамсыз жүгүртүү чөйрөсүндө ЕАЭБдин мүчө-

мамлекеттеринин мыйзамдарын шайкештөө, интеллектуалдык иштин натыйжаларына укуктарды 

коргоо ж.б. маселелер каралган. 

 

ИМ объектилерине укуктук коргоо берүү системасын өркүндөтүү үчүн Кыргызпатент 

ведомствонун ишин автоматташтырууга өткөрүү боюнча ишти улантты. Кыргызпатенттин 

расмий сайтында өтүнмөлөрдү электрондук түрдө берүү системасын киргизүү катары багыттарда 

маанилүү иштер жүргүзүлдү. Ошентип отчѐттук жылы интеллектуалдык менчик объектилерине 

электрондук система боюнча 13 өтүнмө келип түшкөн. 

Патент системасын өркүндөтүүнүн чен белгилеринин бири болуп ИМОго уктук коргоо 

берүү жана аны коммерциялык максатта пайдалануу процессинде сунуштоолорду иштеп чыгуу 

үчүн ойлоп табуучлардын, авторлордун, илимий кызматкерлердин кызыкчылыктарын билүү 

саналат. Бул үчүн сурамжылоо-анкетасы даярдалып, өтүнмө ээлери менен патенттик ишенимдүү 

өкүлдөрдүн ортосунда жайылтылган. 

 

II. Интеллектуалдык менчик жаатындагы ченемдик укуктук база 

 2017-жылы интеллектуалдык менчикти укуктук коргоо жана сактоо маселелерин жөнгө 

салуучу ченемдик укуктук базаны өркүндөтүү максатында төмөнкүлөр иштелип чыккан жана 

кабыл алынгын: 

- “Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 18-августундагы №519 токтому 

менен жактырылган «Женевада 2005-жылдын 6-декабрында кол коюлган,  1994-жылдын 15-

апрелиндеги Интеллектуалдык менчик укуктарынын соода аспектилери боюнча макулдашууга 

өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө протоколду ратификациялоо тууралуу” Кыргыз 

Республикасынын 2017-жылдын 22-ноябрындагы №192 Мыйзамы; 

- «Азиздердин жана көрүүсү начарлаган же басма маалыматты кабыл алуу жөндөмдүүлүгү 

башкача чектелген адамдардын жарыяланган чыгармаларды пайдалануусун жеңилдетүү жөнүндө 

Марракеш келишимине Кыргыз Республикасынын кошулуусу тууралуу”  Кыргыз 

Республикасынын  2017-жылдын 27-мартындагы №50 Мыйзамы. 

 

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 5-январындагы №3 “Кыргыз 

Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 3-октябрындагы № 523 "Ойлоп табууларды, 

пайдалуу моделдерди, өнөр жай үлгүлөрүн, селекциялык жетишкендиктерди патенттөө, 

товардык белгилерди, тейлөө белгилерин, товардын чыккан жерлеринин аталыштарын каттоо, 

товарлардын чыккан жерлеринин аталыштарын пайдалануу укугун берүү жана патенттик 

ишенимдүү өкүлдөрүн каттоо үчүн алымдар жөнүндө жобону бекитүү тууралуу" токтомуна 

өзгөртүү киргизүү жөнүндө”  токтому; 

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылдын 5-январындагы №4 “Кыргыз 

Республикасынын Өкмөтүнүн 2011-жылдын 29-ноябрындагы № 747 "Патенттик ишенимдүү 

өкүлдөрдү аттестациялоонун жана каттоонун тартибин бекитүү жөнүндө" токтомуна 

өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу” токтому; 

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2017-жылдын 8-июнундагы №350 “Кыргыз 

Республикасынын Өкмөтүнүн айрым чечимдерин күчүн жоготту деп таануу жөнүндө (2016-
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жылдын 28-февралындагы №126 “Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу 

Интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик кызматынын маселелери жөнүндө” 

КРӨнүн токтомунун 3-пунктун аткаруу үчүн) токтому; 

-   Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн  2017-жылдын  30-октябрындагы №715 “Кыргыз 

Республикасынын Өкмөтүнүн 1998-жылдын 24-декабрындагы № 862 "Өнөр жай менчик 

объектисине, салттуу билимдерге мажбурлоо лицензиясын берүүнүн жана аларды 

пайдалануунун шарттары жана тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу" токтому; 

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн  2017-жылдын  24-майындагы №181-б “2010-

жылдын 19-ноябрындагы Интеллектуалдык менчикти укуктук сактоо жана коргоо жаатында 

кызматташуу жана Интеллектуалдык менчикти укуктук сактоо жана коргоо маселелери боюнча 

мамлекеттер аралык кеңеш түзүү жөнүндө макулдашууга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу 

протоколдун долбоорун жактыруу жөнүндө” буйругу; 

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн  2017-жылдын  7-июнундагы №212-б 

“Антиконтрафакт - 2017" эл аралык форумун даярдоо жана өткөрүү боюнча уюштуруу 

комитетин түзүү жөнүндө” буйругу; 

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн  2017-жылдын  7-июнундагы №211-б “Кыргыз 

Республикасынын Өкмөтү менен Бүткүл дүйнөлүк интеллектуалдык менчик уюмунун 

ортосундагы өз ара түшүнүү жөнүндө меморандумду жактыруу тууралуу” буйругу; 

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн  2017-жылдын  2-октябрындагы №442-б “Кыргыз 

Республикасын 2020-жылга чейинки мезгилде илимий-инновациялык өнүктүрүү концепциясын 

ишке ашыруу боюнча иш-чаралар планын бекитүү жөнүндө” буйругу. 

КР Жогорку Кеңешинин кароосунда: 

- “Электрондук эсептөө машиналары үчун программаларды жана маалыматтар базаларын 

укуктук коргоо жөнүндө” КР Мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу” КР Мыйзамынын 

долбоору. 

   

Кыргызпатент ЕАЭБдин алкагында тиешелүү эл аралык келишимдерге жана эл аралык 

келишмдердин долбоорлоруна байланыштуу мамлекеттик ички жол-жоболорду ишгтеп чыгууда 

жана аны өткөрүүдө катышат. 

 

III. Интеллектуалдык менчик чөйрөсүндөгү эл аралык кызматташтык  

2017-жылы Кыргызпатенттин эл аралык кызматташтык боюнча иши мурдагы 

жылдардагыдай эле тиешелүү эл аралык жана эки тараптуу келишимдерлен келип чыгуучу, 

Кыргыз Республикасынын кызыкчылыгын камсыздоого жана милдеттенмелерин аткарууга, 

ошондой эле интеллектуалдык менчик боюнча эл аралык уюмдар жана чет өлкөлүк 

ведомстволор менен кызматташууну бекемдөөгө жана өнүктүрүүгө багытталган. 

2017-жыл Кыргызстан үчүн бүткүл дүйнөдө мүмкүнчүлүгү чектелген жактар үчүн басма 

маалыматты кабыл алуу, китептерге, журналдарга жана башка маалыматтарга жетүү 

мүмкүнчүлүгүн кеңейтүүнү камсыздоодо маанилүү болуп калды. 

Өткөн жылдын мартында Кыргыз Республикасы азиздердин китептерге жана башка басма 

материалдарына жетүү мүмкүнчүлүгүн кеңейтүү жөнүндө Марракеш келишимине кошулган. 

Марракеш келишими – бул адам укугуна так багытталган, автордук укук жаатындагы 

биринчи келишим. Ал автордук укук системасы мүмкүнчүлүгү чектелген жактар үчүн басма 

маалыматты кабыл алуу, китептерге, журналдарга жана башка маалыматтарга жетүү 

мүмкүнчүлүгүн кеңейтүү көйгөйүн чечүү үчүн маанилүү элемент болуп саналарын 

күбөлөндүрүп турат. 

Келишим 2013-жылдын 27-июнунда Марракеште кабыл алынган. Бүгүнкү күндө 

катышуучу-өлкөлөрдүн (келишим түзүүчү тараптар)  жалпы саны 33 өлкөнү түзөт. 

 

ИМБДУ менен кызматташтык  

2017-жылы Кыргызпатент ИМБДУнун комитеттеринин жана жумушчу топторунун ишине 

жигердүү катышты. 
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Кыргызпатенттин төрагасы Д.А. Эсеналиев жетектеген Кыргыз Республикасынын 

делегациясы ИМБДУнун мүчө-мамлекеттеринин ассамблеясынын отурумдарынын 57-сериясына 

катышкан. 

Ассамблея отурумдарынын 57-сериясынын ишине ИМБДУнун 190 мүчө-мамлекети 

катышкан. Анда 29 маселе каралган, анын ичинде: мурдагы жылдын отчѐту, эки жылдык 

мезгилге программа жана бюджет (2018–2019-жылдарга), 2018-2019-жылдарда Уюмдун чет 

өлкөлүк өкүлчүлүктөрдүн тарамын кеңейтүү үчүн төрт тышкы бюрону ачуу, Интеллектуалдык 

менчик, генетикалык ресурстар, салттуу билимдер жана фольклор боюнча өкмөттөр аралык 

комитеттин иш программалары эки жылдык мезгилге. 

Иштин аягында Ассамблеянын отурумдарынын жыл сайын өтүүчү серияларынын 

алкагында негизги маселелер боюнча келишмге келишкен, алар Уюмдун интеллектуалдык 

менчиктин майнаптуу жана теңдемделген системасын  мындан ары өнүктүрүү жаатындагы ишке 

көмөктөшөт. 

Иш сапардын убагында КР делегациясы менен ИМБДУнун Башкы директору Фрэнсис  

Гарри менен жолугушту. КР Өкмөтү менен ИМБДУнун ортосундагы өз ара түшүнүү жөнүндө 

меморандумга кол коюлган. Меморандум КРнын экономикалык, социалдык жага маданий 

өнүгүшүндө интеллектуалдык менчикти жана инновацияларды майнаптуу пайдалануу үчүн 

шарттарды түзүүгө жана өнүктүрүүгө багытталган. 

ИМБДУ менен 2018-жылга ИМБДУнун иш-чаралар планына Кыргызпатенттин төрт 

сунушун киргизүүгө макулдашылган. Ошентип үстүбүздөгү жылда төмөнкүлөр пландалууда: 

- Кыргызстанда медиация институтун киргизүү чөйрөсүндө актуалдуу жана практикалык 

маселелер боюнча эксперттик миссия; 

- биргелешип “Марракеш келишими – кол койгондон беш жылдан кийин: саясаттан 

практикага” деген улуттук семинар өткөрүү; 

- саламаттык сактоодо мажбурлоочу лицензия колдонуу чөйрөсүндө патенттик укук 

боюнча тегерек стол өткөрүү; 

- салттуу билимдер боюнча биргелешип региондук семинар өткөрүү. 

 

Ассамблеянын ишинин алкагында Азербайжан менен Финляндия патенттик 

ведомстволорунун жетекчилери менен эки тараптуу жолугушуу болуп өттү. 

 ИМБДУнун өтмө жана өнүккөн экономикасы менен өлкөлөр департаментинин директору 

Михал  Швантнер менен 2018-жылдагы ИМБДУ менен бирелешкен иш-чараларды талкуулоо 

боюнча жана ИМБДУнун салттуу билимдер боюнча бөлүнүшүнүн директору Вен Венлад менен 

салттуу билимдерди каттоо маселелери боюнча тажрыйба алмашуу максатында кызматташууну 

талкуулоо боюнча жумушчу жолугушуулар өткөрүлгөн. 

Азербайжан Республикасынын Патенттер жана товардык белгилер боюнча борборунун 

директору Гюнель Севдималыева менен мындан ары кызматташуу жана ведомстволор ортосунда 

өз ара түшүнүү жөнүндө меморандумга кол коюу маселелери талкууланган. Өз кезегинде Гюнель 

Севдималыева ведомстволор ортосунда кызматташуунун жана тажрыйба алмашуунун, ушул 

багытта биргелешкен иш-чараларды өткөрүүнүн маанилүү экендгин белгилеп кетти. 

Фин патенттик ведомствосунун башкы директору Антти  Риивари менен жолугушууда 

Кыргызстан Фин патенттик ведомствосу менен кызматташуу инновациялар чөйрөсүндө 

артыкчылыктуу болуп саналарын белгиледи, анткени  Финляндия Европанын эң натыйжалуу 

өнүккөн жогорку технологиялуу өлкөлөрдүн бири болуп саналат жана илим жана технологиялар 

чөйрөсүндө саясаттын негизги элементи катары улуттук инновациялык системанын 

концепциясын кабыл алган бирнчи өлкө болуп калган. 

Фин патенттик ведомствосунун башкы директору өз кезегинде ошондой эле ведомстволор 

ортосунда байланышты бекемдөөгө чакырды жана Финляндияга Кыргызпатенттин 

делегациясынын таанышуу иш сапары алгачкы кадам болуп калмакчы. 

 Кыргызпатенттин төрагасы Д.А. Эсеналиев башында турган өкүлдөр 2017-жылдын 

октябрында  Фин патенттик ведомствосуна иш сапарага барып келишкен. 
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Делегация ведомствонун бардык кызматтары жана ойлоп табууларды, өнөр жай 

үлгүлөрүн, пайдалуу моделдерди, товардык белгилерди каттоо системасы менен таанышкан. 

Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы боюнча патенттик каттоо жаатындагы түзүмдөрдү өнүктүрүү, 

инновациялык системаны өнүктүрүү, товардык белгилерди каттоо, Кыргызпатенттин 

эксперттерин жана кызматкерлерин такшалмаларга жиберүү үчүн биргелешкен окутуу 

тренингдерин өткөрүү жөнүндө келишимге келишкен. 

Ошондой эле делегациянын ТЕКЕС долбоорунун – Технологияларды жана 

инновацияларды каржылоо боюнча фин агенттигинин өкүлдөрү жана инновациялык чөйрөдө 

адистештирилген жана  искусство, дизайн, архитектура, бизнес жана технология чөйрөсүндө 

программаларды сунуштаган Финляндиянын Аалто университетинин өкүлдөрү менен 

жолугушкан. 

 

2017-жылдын февралында ИМБДУдагы Арбитраж жана ортомчулук боюнча борборуна 

Кыргызпатенттин кызматкерлеринин иш сапары уюштурулган. Жолугушуунун жүрүшүндө 

Кыргызпатенттин өкүлдөрү тарабынан Кыргызпатент ИМ укуктарын жүзөгө ашыруу процессине 

жарандык коомду тартууга жана Кыргызстанда ИМ жаатындагы талаш-тартыштарды  сотко 

чейин жөнгө салуу үчүн медиация институтун түзүүдө кызыкдар экендигин белгилеген. 

Жыйынтыгында 2018-жылы КРда медиация институтун өнүктүрүү маселесин изилдөө 

максатында Кыргызстанга ИМБДУнун эксперттик миссиясын өткөрүү жөнүндө келишимге 

келишкен. 

 

 Отчѐттук жылдын  ноябрында ИМБДУнун өтмө жана өнүккөн экономикасы менен 

өлкөлөр департаментинин директору Михал  Швантнер жетектеген ИМБДУнун өкүлдөрү 

Кыргызстанга иш сапары менен келишкен. Тараптар 2018-жылы ИМБДУ менен  биргелешип иш-

чараларды, ошондой эле Кыргыз Республикасында интеллектуалдык менчик системасынын 

түзүлгөндүгүнүн 25 жыдыгына арналган иш-чараларды  уюштурууда жана өткөрүүдө 

көмөктөшүү жөнүндө планды талкуулашкан. 

 

2017-жылы ИМ жаатында изилдөө жана окуу менен алектенген КМШ өлкөлөрүнүн 

студенттери үчүн ИМБДУнун штаб-квартирасына таанышуу сапары уюштурулган, Женева ш., 

Швейцария. Бул студенттерге ИМБДУнун иши тууралуу маалыматты жогорулатууга  

багытталган. Кыргызстандын мамлекеттик юридикалык академиясынан жана Ош мамлекеттик 

университетинен 2 студент барган. 

 

Кыргызпатент ИМБДУнун эл аралык иш-чараларында Кыргызпатенттин кызматкерлерин 

киргизүү, ИМБДУнун Академиясынын багыты боюнча, анын ичинде Турин университетинин 

магистратурасында  адистерди окутуу, өнүккөн өлкөлөрдүн патенттик ведомстволорунда 

Кыргызпатенттин кызматкерлерин такшалмадан өткөрүү, ошондой эле “Интеллектуалдык 

менчиктин негиздери” деген курс боюнча аралыктан окутуу менен кошо, ИМ чөйрөсүндөгү 

кадрларды даярдоо маселелери боюнча ИМБУ менен кызматташууну улантты. 

 

ЕАПУ менен кызматташтык  

2017-жылы Кыргызпатент Евразия патенттик уюму (ЕАПУ) менен жигердүү 

кызматташууну уланткан. Отчѐттук жылы Кыргызпатенттин өкүлдөрү ЕАПУнун 

Административдик кеңешинин жыйырма төртүнчү отурумуна катышты. 

2017-жылдын  сентябрь-октябрында Москва шаарында Евразия патенттик уюмунун штаб-

квартирасында Евразия патенттик конвенциясынын катышуучу-мамлекеттеринин улуттук 

патенттик ведомстволорунун адистери үчүн евразия патенттик системасы жөнүндө тематикалык 

лекциялардын циклы өткөрүлгөн, аны Кыргызпатенттин беш адиси уккан. 

 

Кыргыз Республикасы ыйгарым укуктуу өкүл – Кыргызпатенттин төрагасы жана анын 

орун басары – статс-катчынын атынан 2017-жылдын май жана сентябрь айларында Москва 
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шаарында өткөн Өнөр жай менчигин коргоо маселелери боюнча мамлекеттер аралык кеңештин 

(ӨМКМАК) 6 жана 7-отурумдарына катышты. 

Отурумдарда Автордук укук жана чектеш укуктарды коргоо жаатындагы кызматташтык 

жөнүндө макулдашууга өзгөртүүлөрдү киргизүү, Жалган товардык белгилерди жана 

географиялык көрсөткүчтөрдү пайдалануунун алдын алуу жана аларга  бөгөт коюу боюнча 

чаралар жөнүндө макулдашууга өзгөртүүлөрдү киргизүү, ошондой эле ойлоп табууларды 

укуктук коргоо жаатындагы мамлекеттер аралык сырдын сакталышын өз ара сактоону камсыздоо 

жөнүндө макулдашууну ишке ашыруунун жүрүшү, КМШ катышуучу-мамлекеттеринин ИМ 

рыногун түзүү жана өнүктүрүү сыяктуу маселелер каралган. 

2018-жылга МАИМКнын төрагасы болуп ыйгарым укуктуу өкүл – Кыргыз 

Республикасынын атынан МАИМКнын мүчөсү Д.А.Эсеналиев шайланган. 

  

Евразия патенттик ведомствосу жыл сайын ЕАПУнун катышуучу-мамлекеттеринин 

патенттик ведомстволорунун адистерин Россия мамлекеттик интеллектуалдык менчик 

академиясынын базасында (РМИМА) “Интеллектуалдык менчик” багыты боюнча кесиптик 

кайра даярдоо боюнча окутуу тобун түзөт. 2017-жылы Кыргызпатенттин жана ИМ 

Мамфондунун 3 адиси окуп келишкен. 

 

БУУ ЕЭК менен кызматташтык  

2017-жылы БУУ Европа экономикалык комиссиясы (БУУ ЕЭК) менен кызматташууну 

уланткан. Ошентип 2017-жылдын мартында Кыргызпатенттин төрагасы Д. А. Эсеналиев менен 

БУУ ЕЭКтин ИМ маселелери боюнча адиси Ральф Хайнрихтин инновациялар боюнча серепти 

талкуулоо  боюнча эки тараптуу жолугушуусу болуп өткөн. 

Мындан тышкары Кыргызстанды туруктуу өнүктүрүү үчүн инновациялардын сереби 

боюнча БУУ ЕЭКтин өкүлдөрү менен кызыкдар тараптардын жолугуулары өткөрүлгөн. 

Кыргызпатент менен кызматташууда БУУ ЕЭК “ТӨМ жетишүү үчүн инновацияларды 

илгерилетүү” деген региондук конференция уюштурулган. 

Конференцияны өткөрүүнүн максаты Кыргызстандын инновацияларынын орто-аралык 

серебинин бетачары болду, анда чет өлкөлүк эксперттер жана ата мекендик адистер 

Кыргызстандын инновациялык ишинин  өнүгүшүнүн абалын жана мүнөздүү багыттарын 

баалашты. 

2018-жылы БУУ ЕЭК Миссиясынын өкүлдөрү менен Кыргызстандын инновациялар 

серебинин бетачарынын биргелешкен иш-чарасы пландалууда. 

 

Эл аралык кызматташтык.  
Эстония интеллектуалдык менчик жана технологияларды өткөрүп берүү борбору 

(EIPTTC) менен ИМ жаатында кызматташууда. 

2017-жылы EIPTTCга эки жолу иш сапар менен барышкан. Иш сапардын жүрүшүндө 

Кыргызстан үчүн өнүктүрүү долбоорлорун ишке ашыруу маселелери талкууланган жана EIPTTC 

борборунун иши баяндалган. Ошондой эле Тараптар биргелешкен иш-чараларды уюштурууда 

жана өткөрүүдө көмөктөшүү жөнүндө планды жана технологиялык парктарды түзүү боюнча 

долбоорду ишке ашыруу маселелери талкууланган. 

Иш сапардын жыйынтыгы боюнча Кыргызпатент менен Эстония илим сыйымдуу бизнес 

кластеринин ортосундагы макулдашууга кол коюлган. 

КЭРдин Интеллектуалдык менчик боюнча ведомствосу (SIPO) менен кызматташуу 

өнүгүүдө. 

Отчѐттук жылы SIPO делегациясынын иш сапарынын жүрүшүндө Кыргызпатенттин 

төрагасы Д. А. Эсеналиев менен SIPOнун  Координациялоо жана коргоо боюнча 

департаментинин өнөр жай кызматташтыгы боюнча директору Мын Хай Йан айым менен 

жолугушуу болуп өткөн. 

Жолугушууда эки ведомствонун кызматташуусун тереңдетүү маселелери талкууланган, 

негизинен биргелешкен семинарларды, тегерек столдорду өткөрүү, консультативдик жана 
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эксперттик жардам берүү, ИМ объектилерин коммерциялаштыруу боюнча тажрыйба алмашуу 

жана такшалмаларды өткөрүү жөнүндө келишимге келишти. 

2017-жылдын апрелинде Кыргызпатент менен КЭРдин Интеллектуалдык менчик боюнча 

ведомствосунун ортосунда документтер менен алмашуу аркылуу 2017-2018-жылдарга иш-

чаралар планына  кол коюлган. 

 

КЭРдин Соода-өнөр жай администрациясынын башкы мамлекеттик башкармалыгынын 

(SAIC) делегациясы Кыргызстанга келишкен, анын алкагында мындан ары кызматташууну 

талкуулоо боюнча министр Чжан Мао SAIC  менен жолугушуу өткөрүлгөн. 

 

  2017-жылы “Turkic World Foundation” долбоору киргизилген, ага ылайык 

Кыргызпатенттин кызматкерлери санариптик жана жеке каракчылык боюнча семинарларга 

катышкан: автордук укук жаатындагы өнөктөш өлкөлөрдө административдик жана укуктук 

түзүмдөрдүн күрөшүү ыкмалары. 

 Ошондой эле отчѐттук жылы Кыргызпатент менен Бүткүл россиялык интеллектуалдык 

менчик уюмунун ортосунда өз ара түшүнүү жөнүндө меморандумга кол коюлган. 

 

 

IV. Интеллектуалдык менчик объектилерин коргоо  

 

 Ойлоп табуулар  

 

2012-2017-жылдарда келип түшкөн өтүнмөлөрдүн динамикасы жөнүндө дайындар 4.1-таблицада 

келтирилген 

 

 4.1-таблица 

 

Жылдар 

Көрсөткүчтөр 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Өтүнмөлөрдүн саны, 

бардыгы 

анын ичинен:   

111 114 139 126 89 146 

- улуттук 110 111 132 122 84 137 

- чет өлкөлөрдөн 

 

1 3 7 4 5 9 

КР Мамреестринде 

катталганы  
103 88 100 111 120 78 

- патенттер  3 1 1 0 2 0 

- өтүнмө ээсинин 

жоопкерчилигиндеги 

патенттер 

100 87 99 111 118 78 

 

Талдоо 2014 жана 2017-жылдарда өтүнмөлөрдүн келип түшүшүнүн өсүшүн көрсөтүп 

турат. 2012-жылдан 2017-жылга чейинки мезгилде ойлоп табууларга жыл сайын орточо мааниси 

116 өтүнмөнү түзөт. 

Туруктуу оң динамиканын жоктугу Кыргызстанда ойлоп табуучулук жигердүүлүктүн 

абалын мүнөздөйт. Ойлоп табуучулук жигердүүлүктүн деңгээли берилген патенттердин сапаты 

сыяктуу эле узак убакыт бою өзгөрбөйт. Патенттердин жана өтүнмө ээсинин 

жоопкерчилигиндеги патенттердин (мындан ары – Патент)  катышы орточо 100гө 1ди түзөт. 
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Акыркы алты жылдын ичинде улуттук өтүнмө ээлери ойлоп табууларга берген 

өтүнмөлөрдү региондор боюнча бөлүштүрүү төмөнкүдөй көрсөтүлгөн (4.2-таблица). 

 

4.2-таблица 

 

Региондор, 

обл. 

Көрсөткүч

төр 

 

Бишке

к 

 

Чүй  Талас Нарын  Ысык

-Көл 

Ош  Жала

л-

Абад  

Баткен  Бард

ыгы 

Өтүнмөлөр

дүн саны 
2012-жыл 

86 6 - - - 17 1 - 110 

2013-жыл 

97 8 - - 1 3 2 - 111 

2014-жыл 

105 2 5 - - 10 9 1 132 

2015-жыл 

106 5 - - 1 7 3 - 122 

2016-жыл 

78 1 - - - 3 2 - 84 

2017-жыл 

109 12 - 1 - 10 4 1 137 

 

Ойлоп табууларга келип түшкөн өтүнмөлөрдүн көбүрөөк саны Бишкек ш., Ош жана Чүй 

облустарына туура келет. Борбор шаар жана жакшы өнүккөн региондор интеллектуалдык менчик 

объектилерин жаратуу борборлору болуп саналган жагдай КМШнын көпчүлүк өлкөлөрү үчүн 

мүнөздүү.    

2018-жылы белгиленген тартипте Талас, Нарын жана Баткен облустарында 

интеллектуалдык менчик объектилерин каттоого өтүнмөлөрдү, анын ичинде электрондук 

форматта дагы  тариздөө жана берүү боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүү зарыл.   
 

2012-2017-жылдарда жеке жана юридикалык жактардан келип түшкөн ойлоп табууларга 

карата өтүнмөлөрдүн катышы (аларды коммерциялык эмес, кичи жана ири ишканаларга бөлүү 

менен), 4.3.- таблицада келтирилген 
 

4.3.- таблица  

 

Өтүнмө 

ээлери 

Жеке жактар Юридикалык жактар Бардыгы  

 

 

Көрсөткүчтө

р 

 коммерциял

ык эмес 

чакан 

ишканалар 

(50) 

ишканалар 

(50) 

Өтүнмөлөрд

үн саны 

2012-жыл 

71 38 - 2 111 

2013-жыл 

83 27 2 2 114 

2014-жыл 

95 37 7 - 139 

2015-жыл 

98 28 - - 126 

2016-жыл 
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64 25 - - 89 

2017-жыл 

120 24 - 2 146 

 

Өтүнмөлөрдүн 70-80%ын  жеке жактар берет, бул белгилүү бир деңгээлде 

интеллектуалдык менчик объектилерин коммерциялаштырууга таасирин тийгизет. 

Өтүнмөлөрдүн 20-30%ын коммерциялык эмес уюмдар берет. Биринчи жана экинчи учурда 

көпчүлүк өтүнмөлдөрдү аспиранттар жана докторанттар берет, алар ойлоп табууларды кийин 

өндүрүшкө киргизүүнү пландабайт. Ишканалардан келип түшкөн өтүнмөлөрдүн үлүшү абдан эле 

аз (4.3.- таблица). 

 

Пайдалуу моделдер 

2012-2017-жылдарда келип түшкөн өтүнмөлөрдүн динамикасы жөнүндө дайындар 4.3-таблицада 

келтирилген 
 

4.3-таблица. 

 

Көрсөткүчтүн аталышы 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Өтүнмөлөрдүн жалпы саны  17 9 10 17 24 22 

- улуттук өтүнмөлөр  17 8 8 14 18 20 

- чет өлкөдөн өтүнмөлөр  - 1 2 3 6 2 

Мамреестрде катталганы  14 19 11 13 26 11 

 

2012-2017-жылдары улуттук өтүнмө ээлери пайдалуу моделге берген өтүнмөлөрдү 

региондор боюнча бөлүштүрүү төмөнкүдөй көрсөтүлгөн (4.4-таблица). 

4.4-таблица. 

 

Региондор, 

обл. 

Көрсөткүч

төр 

Бишке

к 

Чүй  Талас  Нарын  Ысык

-Көл 

Ош  Жала

л- 

Абад  

Баткен  Бард

ыгы 

Өтүнмөлөр

дүн саны  
2012-жыл  

14 1 - - - 2 - - 17 

2013-жыл 

6 1 - - - - 1 - 8 

2014-жыл 

7 - - - - - 1 - 8 

2015-жыл 

12 - - - 2 - - - 14 

2016-жыл 

10 2 - - 2 2 - 2 18 

2017-жыл 

19 - - 1 - - - - 20 

 

2012-2017-жылдарда жеке жана юридикалык жактардан келип түшкөн пайдалуу 

моделдерге карата өтүнмөлөрдүн катышы (аларды коммерциялык эмес, кичи жана ири 

ишканаларга бөлүү менен), 4.6.- таблицада келтирилген 
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Таблица 4.6. 

 

Өтүнмө 

ээлери 

Жеке жактар Юридикалык жактар Бардыг

ы  

 

 

Көрсөткүчтө

р 

коммерциялык 

эмес 

чакан 

ишканалар 

(50) 

ишканалар  

(50) 

 

Өтүнмөлөрд

үн саны 

2012-жыл  

13 4 - - 17 

2013-жыл 

9 - - - 9 

2014-жыл 

7 1 2 - 10 

2015-жыл 

10 4 3 - 17 

2016-жыл 

19 4 1 - 24 

2017-жыл 

15 2 2 - 22 
 

Негинен өтүнмөлөр жеке жактардан келип түшүп жаткан, бул ИМОну 

коммерциялаштырууга таасирин тийгизет. 2012-жылдан 2017-жылга чейинки мезгилде 

ишканалар 8 гана өтүнмө беришкен. Пайдалуу моделге келип түшкөн өтүнмөлөрдүн жалпы саны 

көрсөтүлгөн мезгилде 99 түзөт.  

 

Өнөр жай үлгүлөрү 

 2012-2017-жылдарда өнөр жай үлгүлөрүнө келип түшкөн өтүнмөлөрдүн динамикасы 

жөнүндө дайындар 4.5-таблицада келтирилген. 

 

4.5-таблица. 

 

Көрсөткүчтүн аталышы 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Өтүнмөлөрдүн жалпы саны  36 14 53 23 18 17 

Улуттук өтүнмөлөр  17 12 47 12 9 11 

Чет өлкөдөн өтүнмөлөр  19 2 6 11 9 6 

КР Мамреестринде катталганы 11 35 26 31 28 5 

- патенттер  2 16 - 2 2 0 

- өтүнмө ээсинин 

жоопкерчилигиндеги патенттер 

9 19 26 29 26 5 

 

Таблица 4.8. 

 

Өнөр жай 

үлгүлөрү 

2012 2013 2014  2015  2016  2017 

Укук 

субъектилери 

ф/ю ф/ю ф/ю ф/ю ф/ю ф/ю 

Өтүнмөлөрдүн 

саны, анын 

ичинен 

 

16/20 

 

12/2 53/6 

 

 13/10 13/5 12/5 
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- улуттук 14/3 12/0 47/0 11/1 9/0 10/1 

- чет өлкөдөн 2/17 0/2 0/6 2/9 4/5 2/4 

 

Өнөр жай үлгүлөрүнө келип түшкөн улуттук өтүнмөлөрдүн көпчүлүк бөлүгүн жеке 

жактар бергендигин маалыматтар көрсөтүп турат, ал эми чет өлкөлүк өтүнмөлөр тескери 

жагдайды билдирет.  

Ата мекендик компаниялар алымдарды төлөөдө финансылык каражаттарды үнөмдөө 

максатында жеке жактарга өтүнмөлөрдү тариздегенди каалагандыгын белгилей кетели. 

Өнөр жай үлгүсү продуктуга кошумча наркты берет. Ал продуктуну керектөөчүлөр үчүн 

жагымдуу кылат жана сатуу көлөмүнүн өсүшүнө көмөктөшүүчү   өзгөчөлүгү боло алат. 

 

Товардык белгилер 

Мурдагы эки жылдын ошол эле мезгилиндеги көрсөткүчтөрүнө салыштырганда 

өтүнмөлөрдүн келип түшкөн динамикасы жөнүндө сандык дайындар 4.6-таблицада келтирилген. 
 

4.6-таблица. 

 

Көрсөткүчтүн 

аталышы 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Өтүнмөлөрдүн жалпы 

саны  

703 706 714 748 640 795 

Улуттук өтүнмөлөр  184 232 275 243 187 310 

Чет өлкөдөн өтүнмөлөр  519 474 439 505 453 485 

КР Мамреестринде 

катталганы 

672 684 600 612 671 534 

 

Өткөн жылдын 12 айынын ичинде келип түшкөн өтүнмөлөрдүн саны  24,2%га 

жогорулаганы таблицадан көрүнүп турат. Чет өлкөлүк өтүнмө ээлеринен келип түшкөн 

өтүнмөлөрдүн саны жалпы санынан 61,0 түздү.   

Товардык белгилерге өтүнмөлөрдүн көпчүлүгү юридикалык жактардан келип түшөт. 

ТКЭЖдин 33-классы боюнча товардык белгилерге өтүнмөлөрдүн санынын өсүшү атаандаштык 

күрөшү жана тиешелүү товардын ассортиментинин жаңыланышына байланыштырсак болот. 

ТКЭЖдин 35-классы (тигүү өндүрүшү) боюнча товардык белгилерге өтүнмөлөрдүн 

санынын  төмөндөгөнүн белгилеп кетүү зарыл, мында  2012-жылдан 2015-жылга чейинки 

мезгилде эң ири өндүрүүчүлөр өз товардык белгилерин каттаган,  ал эми бул сегментте жаңы 

катышуучулар пайда болгон эмес.  ТКЭЖдин 29 жана 30-классы (тамак-аш продуктуларын 

өндүрүү), 5-классы (фармацевт., ветеринар. препараттар), 32-классы (минералдык суу, 

алкоголсуз ичимдиктерди чыгаруу), 41-классы (билим берүү, тарбиялоо) боюнча товардык 

белгилерге өтүнмөлөр боюнча дагы жагдай ушундай. 

Буларга салыштырмалуу жакшы жагдайды 35-классы (жарнама, кеңсе ыкзматы, сатууну 

илгерилетүү), 19-классы (металл эмес курулуш материалдары), 43-классы (кафе, мейманканалар) 

боюнча өтүнмөлөр көрсөтүп турат. 

Көрсөтүлгөн бөлүмдөрдө жигердүүлүк масштабы салыштырмалуу чоң деле эмес, бирок 

башка тармактарга салыштырганда абсолюттук жана салыштырма өсүүнүн тенденциясы бар. 

Кызмат көрсөтүү чөйрөсүндөгү (мында кызмат көпчүлүк учурда атаандаштык негизинде 

көрсөтүлөт) үлүштүн жогорулашы  ушул жааттагы товардык белгилерге өтүнмөлөрдүн санынын 

өсүшүнө алып келет.  

ТКЭЖдин 31-классы (айыл чарба продукциясын чыгаруу) боюнча өтүнмөлөрдүн 

минималдуу санын Кыргызстанда өзүнө айыл чарба чийки затын жана даяр айыл чарба 
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продукциясын камтыган, вертикалдуу интеграцияланган компаниялардын санынын жоктугу же 

бир аз саны менен түшүндүрүүгө болот.   
 

Улуттук өтүнмө ээлери берген өтүнмөлөрдү Кыргыз Республикасынын региондору 

боюнча төмөнкүдөй бөлүштүрсө болот (4.7-таблица). 
 

4.7-таблица. 

 

Региондор 

 

Бишкек Чүй Талас Нарын Ысык-

Көл 

Ош Жалал-

Абад 

Баткен Бардыгы  

Жылдар 

2012 130 47 - - 2 5 - - 184 

2013 173 52 - - 4 2 1 - 232 

2014 190 73 - 1 4 4 2 - 274 

2015 189 39 - - - 14 1 - 243 

2016 

 

154 18 - - 3 10 1 1 187 

2017 252 36 1 1 9 7 4 - 310 

 

Көрсөтүлгөн мезгилде келип түшкөн өтүнмөлөрдүн динамикасы региондорго 

бөлүштүргөндө Бишкекте жана бир катар региондордо экономикалык өсүү жаңы 

компаниялардын пайда болушу, ошондой эле жаңы товарлар жана кызмат көрсөтүүлөр менен 

коштолгондугун көрсөтүп турат, бул товардык  белгилерге суроо-талаптын жогорулашына 

көмөктөшөт. 

 

Эл аралык өтүнмөлөр 

 Мадрид системасы боюнча эл аралык товардык белгилер  

Көрсөтүлгөн  мезгилде Мадрид системасы боюнча товардык белгилерди каттоого 2449 

өтүнмө келип түшкөн жана 2219 каттоо узартылган. 

2012-2017-жылдардагы мезгилде Мадрид системасы боюнча келип түшкөн өтүнмөлөрдүн 

динамикасы жөнүндө дайындар 4.8-таблицада келтирилген. 

 

4.8-таблица. 

                       Жылдар                

 

Көрсөткүчтөр 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

Мадрид системасынын 

жол-жобосу боюнча 

ТБны каттоого келип 

түшкөн өтүнмөлөрдүн 

саны, 

 анын ичинен: 

 

4091 

 

4485 

 

4448 

 

5087 

 

4417 

 

4668 

  келип түштү (жаңы) 2724 3006 2497 2844 2172 2449 

  узартылды 1367 1579 1951 2243 2245 2219 

 

Гаага системасы боюнча эл аралык өнөр жай үлгүлөрү  

Гаага макулдашуусунун жол-жобосуна ылайык 2017-жылы Кыргызпатентке Эл аралык 

өнөр жай үлгүлөрүнүн бюллетенинин 45 номери келип түшкөн, аларда Кыргыз Республикасын 

патенттеген өлкө катары көрсөтүү менен 144 өтүнмө алынган. 

144 өтүнмөдө камтылган өнөр жай үлгүлөрүнүн жалпы саны 504 түзөт. 
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2012-2017-жылдардагы мезгилде Гаага макулдашуусунун жол-жобосу боюнча эл аралык 

өнөр жай үлгүлөрүнө келип түшкөн өтүнмөлөрдүн динамикасы жөнүндө дайындар 4.9-таблицада 

келтирилген. 
 

4.9-таблица. 

  

                       Жылдар                

 

Көрсөткүчтөр 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

Гаага макулдашуусу 

боюнча эл аралык өнөр 

жай үлгүлөрүнө келип 

түшкөн өтүнмөлөрдүн 

саны 

114 

(402) 

200 

(745) 

209 

(755) 

215 

(768) 

193 

(578) 

144 

(504) 

 

V. Автордук укук жана чектеш укуктарды коргоо  
Кыргызпатент автордук жана чектеш укуктар чөйрөсүндө мамлекеттик башкарууну жүзөгө 

ашырат, илим, адабият жана искусство жаатындагы чыгармачылыкты өнүктүрүү үчүн укуктук 

шарттарды түзүүгө, сотко кайрылуу укугу менен кошо, авторлордун жана чектеш укуктар 

ээлеринин укуктарын ишке ашырууга көмөктөшөт, автордук укук объектилерин пайдалануу 

укугуна келишимдерди түзөт. 

Авторлордун, аткаруучулардын, фонограмма жаздыруучулардын жана автордук жана чектеш 

укуктарынын башка ээлеринин мүлктүк укуктарын жамааттык негизде башкаруучу атайын уюм 

түзүлгөнгө чейин Кыргызпатент ушул уюмдардын функцияларын жана милдеттерин “Автордук 

укук жана чектеш укуктар жөнүндө” КР Мыйзамына ылайык аткарат. 

2017-жылы Кыргызпатенттин иши мурдагы жылдардагыдай эле автордук жана чектеш 

укуктарды каттого, ата мекендик, ошондой эле чет өлкөлүк авторлордун жана укук ээлеринин 

мүлктүк укуктарын камсыздоого багытталган. 

2017-жылы Кыргызпатентке автордук укук объектилерин каттого -167, чектеш укуктарды – 1, 

ЭЭМ үчүн программаларды – 40, маалыматтар базалары – 4, интегралдык микросхемалардын 

топологияларын каттоого -2 өтүнмө келип түшкөн. 

2012-2017-жылдардагы мезгилде автордук укук жана чектеш укуктар объектилерин 

каттоого келип түшкөн өтүнмөлөрдүн динамикасы жөнүндө дайындар 5.1-таблицада 

келтирилген. 

 

5.1-таблица. 

 

Көрсөткүчтүн 

аталышы 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Автордук укук 264 183 273 228 331 167 

Чектеш укуктар      1 

ЭЭМ үчүн 

программа  

25 26 74 34 50 40 

Маалыматтар базасы   - 4 1 2 6 4 

ИМСТ  - - - - 3 2 

 

VI. Мүлктүк укуктарды жамааттык башкаруу  

“Автордук укук жана чектеш укуктар жөнүндө” КР Мыйзамына ылайык авторлордун 

жана укук ээлеринин мүлктүк укуктарын жамааттык башкаруу функциясын жүзөгө ашыруу 

алкагында Кыргызпатент 9159013,46 сом автордук сыйакы чогулткан. Автордук сыйакыны 

чогултуу көлөмү 2017-жылы 2016-жылга салыштырмалуу 15%га төмөндөгөн. 
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Автордук сыйакы боюнча дебитордук бересенин азаюу пайызы 01.01.2017-ж. 

салыштырмалуу 11,6%ды түздү. 

2012-жылдан 2017-жылга чейинки мезгилде автордук сыйакы чогултуу көлөмүнүн келип 

түшкөн динамикасы пайдалануучулардын категориялары боюнча 6.1-таблицада келтирилген. 

6.1-таблица. 

 

 

№ 

Пайдалануучу

лардын 

категориясы 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 Кафе, 

ресторандар 

1748116,3

3 

2645607,6

8 

3565967,6

6 

3687539,2 4170795,99 4451520,8 

2 ТРК 3097619,5

3 

4004449,4

1 

4258167,4

6 

4888062,7 4853020,64 3635792 

3 Театрлар  588041,8 685430,7 606445,43 738588,22 1338924,34 943722,15 

4 Чет өлкөлүк 76680,06 87766,23 254504,4 640215,31 248039,09 102433,87 

 Жыйынтыгы  5510457,7

2 

 

7423254,0

2 

(2012-ж. 

салышты

рмалуу 

34%га 

өстү) 

 

8685085,0

9 

(2013-ж. 

салышты

рмалуу 

16,9%га 

өстү) 

  

9954405,4

3 

(2014-ж. 

салышты

рмалуу 

14,6%га 

өстү) 

 

10804503,0

6 

(2015-ж. 

салыштыр

малуу 

8,5%га 

өстү) 

 

9133468,82 

(2016-ж. 

салыштырмал

уу 15%га 

төмөндөдү) 

 

 

Региондордон келип түшкөн автордук сыйакы жөнүндө дайындар  6.2-таблицада келтирилген. 

 

6.2-таблица. 

№ Региондор  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

1 Бишкек  4868194,48 6559139,11 7589094,29 8458671,92 9711543,17 8166125,91 

2 Ош, Жалал-

Абад, 

Баткен 

365882 492502 545962 579378 574577,21 655926,28 

3 Чүй 153799,58 237698,68 255514,26 216223,2 199222,59 138682,4 

4 Ысык-Көл 45901,6 22688 24850 46317 55962 60700 

5 Нарын  0 23460 15160 13600 4900 9600 

6 Чет 

өлкөлөрдөн 

76680,06 87766,23 254506,54 640215,31 10259 102433,87 

 Жыйынтыгы 5510457,72 7423254,02 8685085,09 9954405,43 248039,09 9133468,5 

 

 

Лицензиялык келшимдерди түзүү  

2017-жылы Кыргызпатент автордук укук жана чектеш укуктар объектилерин 

пайдалануучулар менен 286 лицензиялык келишим түзгөн. Отчеттук мезгилде түзүлгөн 

келишимдердин санынын өсүшү 2016-жылга салыштырмалуу  4%ды түздү. 

Түзүлгөн лицензиялык келишимдердин санынын динамикасы 6.3-таблицада келтирилген. 

 

6.3-таблица. 

 

 

Лицензиоялык 

келишимдер 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

251 253 266 269 275 286 
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Автордук укук объектилерин коммерциялаштыруу деңгээли өнөр жай менчик 

объектилерин коммерциялаштыруу деңгээлинен бир кыйла жогору. 2102-жылдын 2015-жылга 

чейинки мезгилде чет өлкөлүк пайдалануучулардан автордук сыйакынын келип түшүшү тогуз 

эсе өскөндүгүн белгилеп кетүү зарыл. Ошол эле убакта өлкөнүн ичинде    автордук сыйакыны 

чогултуунун өсүшү 80 %ды гана түзгөн. Автордук сыйакыны чогултууну майнапсыз  

башкаруунун себеби болуп пайдалануучулардын толугу менен тартылбагандыгы саналат, 

ошондой эле автордук укук жана чектеш укуктарды пайдалануучулардын автордук сыйакыны 

төлөөнүн төмөн белгиленген коюму дагы мүмкүн. 

2107-жылы Бишкек шаарында дээрлик 8.2 млн. сом өлчөмүндө жыйым чогултулган, ошол 

эле убакта өлкөнүн бардык калган аймагында 675 миң сом чогултулган. Мындай айырмачылык 

региондордо иштер тиешелүү деңгээлде жүргүзүлбөгөндүгү менен тушүндүрүлөт. 

Автордук укук жана чектеш укуктар объектилерин пайдалануучулардын автордук 

сыйакыны төлөөнүн белгиленген коюмун көбөйтүү мүмкүнчүлүгүн карап чыгуу максатка 

ылайыктуу деп эсептейбиз. 

Дебитордук бересенин өсүшүнөн четтөө үчүн, ижарачы автордук сыйакы төлөбөгөн 

учурда, эгер биринчи жак аны төлөй албаса, Кыргыз Республикасынын Граждандык кодексине 

субсидиардык жоопкерчилик жөнүндө ченемди, б.а. бербеген карызды башка жактан төлөтүү 

укугун киргизүү мүмкүнчүлүгү каралат.  

Субсидиардык жоопкерчилик жабырлануучунун алдында (биздин учурда Кыргызпатент) 

негизги укук бузуучунун жоопкерчилигине байланыштуу кошумча болуп саналат. Ал 

жабырлануучунун  кызыкчылыгын коргоону күчөтүп, анын жоопкерчилигин толуктоого 

багытталган. 

 

VII. Лицензиялык  келшимдерди  каттоо 

2017-жылы Кыргызпатентке интеллектуалдык менчик объектилерине укуктарды 

башкаруу жөнүндө келишимдерди каттоого 115 өтүнмө келип түшкөн, анын ичинен 103 

келишим катталган. 

Катталган 24 лицензиялык келишимдин ичинен: 

- өзгөчө лицензия берүү менен товардык белгини пайдаланууга - 7;  

- өзгөчөлүксүз лицензия берүү менен товардык белгини пайдаланууга - 13;  

- өзгөчө лицензия берүү менен ойлоп табууну пайдаланууга - 1;  

- топтомдуу  ишкердиктин лицензиясын  берүү менен товардык белгилерди пайдаланууга – 3.  

- укукту өткөрүп берүү жөнүндө 79 келишимдин ичинен: 

- товардык белгилерге - 71;  

- ЭЭМ үчүн программага – 1; 

- автордук укук объектилерине – 5; 

- өнөр жай үлгүсүнө  – 2.  

Мындан тышкары  Кыргызпатентте отчѐттук мезгилде мурда катталган келишимдерге 16 

өзгөртүү киргизилгени катталган. 

 

ИМ объектилерин пайдаланууга лицензиялык келишимдердин жана ИМге укуктарды 

өткөрүп берүүгө келишимдердин түзүмдүк талдоосу Кыргызстанда коммерциялаштыруунун 

төмөн деңгээлин көрсөтүп турат.     

2017-жылы түзүлгөн укуктарды өткөрүп берүүгө 79 келишимдин ичинен 61 келишим (80 

%га жакын) чет өлкөлүк өнөктөрдүн ортосунда түзүлгөн. Калган келишимдердин тараптары 

болуп чет өлкөлүк, ошондой эле ата мекендик  юридикалык жактар саналат. ИМОну 

пайдаланууга лицензиялык келишимдер бөлүгүндө жагдай бир аз жакшы (улуттук жана чет 

өлкөлүк лицензиарлар менен лицензиаттардын саны салыштырмалуу).  

“Товардык белгилер, тейлөө белгилери жана товарлар чыгарылган жерлердин аталыштары 

жөнүндө” КР Мыйзамына өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизүүнүн натыйжасында банк 

күрөөсү катары ИМ объектисин коюу мүмкүнчүлүгү бөлүгүндө жагдайды принципиалдуу 

өзгөртүүгө болгон жок. 2015-жылы банк күрөөсү  жөнүндө 1 келишим түзүлгөн. Ушуга 
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байланыштуу товардык белгиден тышкары компаниянын материалдык активдери коюлган жана 

так ушулар насыялык уюмду кызыктырган. Баяндалгандардын негизинде ЧУАга киргизилген 

бул өзгөртүүгө коомдун суроо-талабы болбогондугун билдирсек болот,  ошондой эле насыялык 

уюмдар ушундай күрөөгө даяр эмес же кызыкчылыгы деле жок. 

 

VIII. Интеллектуалдык менчик укуктарын жүзөгө ашыруу  

2017-жылы Кыргызпатент КР Жогорку соту, экономикалык иштер боюнча райондор 

аралык соттор, Бишкек шаардык соту, ошондой эле жалпы юрисдикция сотторунун ар түрдүү 

инстанциялары тарабынан интеллектуалдык менчик жаатындагы талаш-тартыштарды 

кароосунда катышты. Кыргызпатенттин сот отурумдарда катышуусу 8.1-таблицада 

чагылдырылган. 

8.1-таблица.  

 

Доо 

арыздардын 

түрлөрү  

Берил

ген  

Чечимдер чыгарылган 

Канаатт

андыры

лды  

Баш 

тарты

лды 

Датта

нылат 

Кароосуз 

калтыры

лды  

Кароодо  Тынчтык 

макулдаш

уусу 

Пайдаланылбага

н себеби боюнча 

товардык 

белгини 

коргоону 

мөөнөтүнөн 

мурда токтотуу 

3 1 1 - - 1 - 

Мамлекеттик 

органдын 

ченемдик эмес 

актысын жокко 

чыгаруу 

6 2 2 - - 2 - 

Товардык 

белгиге өзгөчө 

укукту коргоо 

жөнүндө 

1 - - - - 1 - 

Автордук 

укуктарды 

коргоо жөнүндө  

3 1 - - - 2 - 

Лицензиялык 

келишим 

түзүүгө 

мажбурлоо 

- - - - - - - 

Автордук 

сыйакы төлөтүү 

жөнүндө  

1 1 - - - - - 

Эмгек талаш-

тартыштары  

- - - - - - - 

Чарбалык 

талаш-

тартыштар  

- - - - - - - 

Бардыгы:  14 5 3 - - 6 - 
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 Апелляциялык кеңеш  

Кыргызпатенттин Апелляциялык кеңеши Кыргыз Республикасында өнөр жай  

объектилеринин жана селекциялык жетишкендиктердин коргоо жөндөмдүүлүк маселелери 

боюнча талаш-тартыштарды кароо боюнча милдеттүү баштапкы органы болуп саналат.  

2017-жылы өнөр жай объектилерин жана селекциялык жетишкендиктерди укуктук 

коргоого байланыштуу талаш-тартыштардын негизги бөлүгү товардык белгилердин айласында 

келип чыккан. 2017-жылы өнөр жай объектилеринин түрлөрү жана селекциялык 

жетишкендиктер боюнча келип түшкөн каршы пикирлерди жана арыздарды бөлүштүрүүнүн 

жалпы картинасы 8.2-таблицада келтирилген. 

8.2-таблица. 

 

Өнөр жай объектилеринин түрлөрү жана 

селекциялык жетишкендиктер 

Келип түшкөн каршы 

пикирлердин саны 

Ойлоп табуулар - 

Пайдалуу моделдер  - 

Өнөр жай үлгүлөрү  - 

Товардык белгилер 7 

Товарлардын келип чыккан жерлеринин аталыштары  - 

Селекциялык жетишкендиктер - 

Товардык белгини жалпыга белгилүү деп 

таануу/жокко чыгаруу жөнүндө арыз 

 

- 

Бардыгы:  7 

 

 8.3-таблицада 2012-жылдан 2017-жылга чейинки мезгилде Апелляциялык кеңеш 

тарабынан каршы пикирлерди кароонун жыйынтыктары келтирилген.  

8.3-таблица. 

 

Каршы 

пикирди/арызды 

кароонун 

жыйынтыгы  

 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 Бардыгы  

Канааттандырылды  6 2 4 7 4 2 25 
Баш тартылды  3 6 1 2 5 4 21 
Баш тартылды - - - - 2 1 3 
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IX.  Мамлекеттик патенттик-техникалык китепкананын иши жана маалыматтык 

камсыздоо 

Мамлекеттик патенттик-техникалык китепкана (МПТК) толугу менен патенттик, илимий-

техникалык жана ченемдик укуктук документтер жана дүйнөнүн ар түрдүү тилдериндеги 

адабияттар менен камсыздоочу, Кыргызпатенттин ведомствого караштуу түзүмдөрүнүн бири 

болуп саналат. 

Жыл сайын китепкананын фонду жаңыланып жанга толукталып турат, 2017-жылы 265041 

нуска ар түрдүү адабияттар жана документтер алынган. Азыркы убакта китепкананын фонду 

18 534 010 нусканы түзөт.  

Китепкананын интеллектуалдык менчикти маалыматтык тейлөө боюнча бөлүмдөрдүн 

иши ИМди өнүктүрүүнүн мампрограммасын ишке ашыруу боюнча иш-чаралар планына ылайык 

түзүлгөн. 
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Жыл ичинде 66 тематикалык көргөзмө уюштурулган, 364 патенттик издөө жүргүзүлгөн, 

адистердин суроо-талабы боюнча контрафактылык продукция боюнча 14 тематикалык топтом, 

чакан жана орто ишканаларга жардамга 15 маалыматтык сереп, библиографиялык көрсөткүчтөр 

жана жыйнактар түзүлгөн. 

МПТКнын 2017-жылдагы негизги милдеттеринин бири китепкананын фондун 

электрондук форматка өткөрүү болгон. 

Ошентип 2017-жылы МПТКнын ресурстары электрондук форматка өткөрүлдү. 

Электрондук ресурстарды пайдалануучулардын саны 3087 кишини түзгөн. 

2017-жылдын ичинде жеке абоненттерге жана уюмдарга патенттик-маалыматтык 

кызматтын 20 түрү көрсөтүлгөн, алардын көпчүлүгү акысыз режимде камсыздандырылган. 

   

X. Интеллектуалдык менчик мамлекеттик фондунун иши жана чыгармачылык ишти 

шыктандыруу 

 Интеллектуалдык менчик мамлекеттик фонду Кыргызпатенттин ведомствого караштуу 

уюму болуп саналат. Фонд интеллектуалдык менчик объектилерин камтыган, майнаптуу жана 

атаандаштыкка жөндөмдүү ата мекендик жана чет өлкөлүк иштелмелер жөнүндө маалыматты 

чогултат, жалпылайт жана жайылтат. Мындан тышкары ойлоп табуучуларга, маданият жана 

искусство ишмерлерине бекер жана кайтарымдуу негизде финансылык жардам көрсөтөт; ИМ 

жаатындагы көргөзмөлөрдү, конкурстарды, семинарларды жана конференцияларды уюштурат 

жана өткөрөт. 

 

 2017-жылы мурдагыдай эле ойлоп табуучулар жана авторлор ИМБДУнун Алтын медалы 

менен “Ойлоп табуучулук жана патенттик ишке салымын кошкондугу үчүн”  

В.И. Блинников атындагы Алтын медаль менен сыйланышты. 

   Сыйлыктар ойлоп табуучулук, чыгармачылык жана инновациялык ишти 

шыктандырууга, ойлоп табуучунун, автордун жана чектеш укуктар ээлеринин кадыр-баркын 

көтөрүүгө багытталган. 

  ИБДУнун медалы менен сыйлоого талапкерлерди сунуштоо жөнүндө материалдарды 

Ойлоп табуучулар кеңешинин, Авторлор кеңешинин президиумунун жана Чектеш укуктар ээлер 

кеңешинин президиумунун мүчөлөрү карашат жана чечимдерди кабыл алышат. 

 Отчеттук жылы ИМБДУнун Алтын медалы: 

 - «Чыгармачылык жетишкендиктери үчүн» деген номинацияда композитор, И. Арабаев 

атындагы Мамлекеттик университетинин жана “Манас” Кыргыз-Түрк университетинин 

профессору Бактыгулов Сталбек Алтымышовичке; 

 - «Мыкты ойлоп табуучу» деген номинацияда медицина илимдеринин доктору, профессор 

жана Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын корреспондент-мүчөсү 

Сагымбаев Мурат Акимовичке ыйгарылды. 

 

В.И. Блинников атындагы Евразия патенттик уюмунун Алтын медалын «Патент ишине 

салым кошкондугу үчүн» номинациясында “Алтын түйүн” Республикалык балдар инженердик-

техникалык академиясынын директору Бапанова Жаркын Базановнага ыйгарылды.  

 

Жаш окумуштууларды изилдөөлөргө кызыктыруу жана ИМ жаатындагы ачылуулардын 

кадыр-баркын колдоо максатында “Техникалык чыгармачылык жаатындагы жаштар жана 

окуучулар” деген стипендия уюштурулган. Отчеттук жылы республиканын ар түрдүү 

окуучуларынын жана мектептеринин ичинен 10 студент 5000 сом өлчөмүндө стипендия 

алышкан. 

ИМ Мамфондунун чечимине ылайык ТИКБны өнүктүрүүгө кошкон салымы үчүн ТИКБнын 

сегиз координаторлоруна 13400 сом өлчөмүндө бир жолу берилүүчү стипендия берилген. 
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  Чыгармачылык ишке колдоо көрсөтүү жана аны шыктандыруу максатында ИММФ 

Башкармалыгы тарабынан жалпы суммасы 405 180 сом финансылык жардам көрсөтүү жөнүндө 

чечим чыгарылган. 

Каражаттар китептерди жана жыйнактарды чыгарууга, салттуу билимдерге өтүнмөлөрдү 

берүү жана кароо үчүн алымдарды төлөөгө, ошондой эле ойлоп табуучуларды колдоого 

багытталган. 

“Алтын түйүн” Республикалык балдар инженердик-техникалык академиясы  (РБИТА) 

менен региондордогу мектеп окуучуларынын техникалык чыгармачылыгын өнүктүрүү 

программасы боюнча дайыма иш жүргүзүлүүдө. 

 Балдардын жана жаштардын илимий-техникалык чыгармачылыкка болгон кызыкчылыгын 

жогорулатуу максатында отчеттук жылы “Алтын түйүн” РБИТА менен биргелешип «Бирге 

ойлоп табабыз!» деген көргөзмө өткөрүшкөн. Көргөзмөдө ойлоп табуулар, техниканын өнүгүшү 

жөнүндө китептер коюлган. 

Ошондой эле мектеп окуучуларынын республикалык илимий-техникалык олимпиадасы 

өткөн. Ага өлкөнүн бардык облустарынын окуучулары катышты. Олимпиадада 

«Микропроцессордук башкаруу менен робот-манипулятор», «Квадрокоптер», «Аралыктан 

башкарылуучу кран-манипулятор», «Вибрациялык-сорттоочу машина», «Гидроманипулятор», 

«Грейдер», «Электрмагниттик кран» ж.б. долбоорлору сунушталган. 

КР Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан Өтмө кубок уюштурулган, ал “Алтын 

түйүн” РБИТАга тапшырылган, экинчи орунду Бишкек ш. командасы жана үчүнчү орунду Ош ш. 

командасы ээлеген. Олимпиаданын жеңүүчүлөрү дипломдор жана баалуу сыйлыктар менен 

сыйланышкан. 

 

«Биз XXI кылымдын интеллектуалдары» эл аралык конкурсунун катышуучулары Чүй 

облусунун жана Бишкек шаарынын окуучулары менен жаштарынын ойлоп табуучулары менен 

жолугушкан.  

Нарын районунун Жергетал айылынын БДБ ийрим катышуучуларынын көргөзмөсү 

уюштурулган, анда баштапкы техникалык моделдөө ийриминин окуучуларынын колдонмо 

искусство буюмдары, чыгармачылык жасалгалары, улуттук аспаптар коюлган, ошондой эле 

БДБнын фольклордук  ансамблинин жана комузчулар ансамблинин чыгармачылык концерти 

даярдалган. 

Техникалык, чыгармачылык жана ойлоп табуучулук негиздери боюнча мастер-класстар 

өткөрүлгөн, НТС телеканалы менен «Чилистен» телекөрсөтүү долбоору ишке ашырылууда. 

2017-жылы 25 телекөрсөтүү тартылган. Теледолбоордо 44 долбоор менен 50 киши катышкан. 

Телекөрсөтүү эки тур менен өткөн. Алардын жыйынтыгы боюнча 3 долбоор тандалган. 

Жеңүүчүлөргө акчалай сыйлыктар, грамоталар жана тастыктамалар тапшырылган. 

Отчеттук мезгилде 1067 жаш балдар интеллектуалдык чыгармачылыкка тартылган. 

 

XI. Маалыматтык жана  редакциялык-басма иши 

Өлкөнүн калкынын көпчүлүгү интеллектуалдык менчикти коргоо маселесин 

Кыргызстандын экономикалык өнүгүшүндө негизги көйгөйлөрүнө киргизбейт. Кыргызпатент 

тарабынан калкка интеллектуалдык менчиктин ролу жана мааниси тууралуу маалымат берүүнү 

жогорулатуу боюнча иш жүргүзүлүүдө. 

ЖМКда жайылтылган интеллектуалдык менчик жөнүндө маалымат көзөмөлдөнүп турат 

жана материалдар чогултулуп турат. 

Интеллектуалдык менчик системасын жана инновацияларды өнүктүрүү маселелери 

боюнча республикалык жалпы газеталарда макалалар жана интервью дайыма жайгаштырылып 

турат.  

Теле-  жана радио- аудиторияга  көңүл бурулуп турат. Жыл сайын өтүүчү “Каракчылыкка 

жол жок!” деген акция, 26-апрель – Интеллектуалдык менчиктин эл аралык жана улуттук күнү, 

жаш интеллектуалдар арасында өткөрүлүүчү конкурстар, ИМди коргоо жана сактоо маселелерин 

талкуулоо боюнча тегерек столдор жана семинарлар сыяктуу ИМ жана инновациялар 
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чөйрөсүндөгү коомго маанилүү окуялар дайыма жарыяланып турат. Отчеттук жылы тиешелүү 

тематика боюнча 82 иш-чара өткөрүлгөн. 

ИМ жана инновациялар маселелери боюнча атайын телекөрсөтүү жана радиоберүүлөр 

уюштурулган. Кыргызпатент КТРК, 5-канал, ЭлТР, СТВ, НТС,  НБТ,  ОшТВ жана  Жалал-Абад 

ТВ, Биринчи радио, радио Санжыра, Кыргыз радио, радио Спутник,   Авторадио, Марал ж.б. 

сыяктуу телеканалдар жана радио менен жигердүү кызматташат. 

  Телекөрсөтүүдө Кыргызпатенттин өкүлдөрүнүн жана ойлоп табуучуларынын катышуусу 

менен 7 тематикалык эфирлер жана радиодо 19 эфир уюштурулган. 

Актуалдуу жаңылык материалдар Кыргызпатенттин сайтында жайгаштырылган жана 

маалыматтык агенттиктерге (Акипресс, Кабар, Спутник, Эркин Тоо ж.б.) жөнөтүлөт. Отчеттук 

мезгилде 300дөн ашуун пресс-релиздер берилген жана жарыяланган. 

Кыргызпатент тарабынан ИМдин ролу жана контрафактылык продукцииянын мааниси 

жөнүндө социалдык видеороликтер чыгарылып турат. 

КР Мамлекеттик реестринде катталган ИМ объектилери, патенттик маалыматтар,  

патенттик маалыматтар, ИМ жаатындагы  ата мекендик жана эл аралык ченемдик укуктук база 

жана ойлоп табуулар жөнүндө маалымат издөөнү жеңилдетүү жөнүндө маалымдарды жайылтуу 

максатында Кыргызпатент ай сайын “Интеллектуалдык менчик” расмий бюллетенин, жылына 2 

жолу «Кыргызпатенттин кабарлары: ИМ жана инновациялар маселелери» илимий-практикалык 

журналын, ошондой эле өтүнмө ээери үчүн ар түрдүү жыйнактарды, китептерди, өтүнмө ээлери 

үчүн эскерткичтерди жана  башка продукциясын чыгарып турат. 

Отчеттук мезгилде басма продукциянын 111 түрү чыгарылган. 

 

XII. 2018-жылга милдеттери  

 2018-жылы Кыргызпатент 2017-2021-жылдарда Кыргыз Республикасында 

интеллектуалдык менчикти өнүктүрүүнүн мамлекеттик программасын, Кыргыз Республикасын 

2022-жылга чейинки мезгилде илимий-инновациялык өнүктүрүү концепциясын ишке ашырууну 

улантат. 

Мындан тышкары интеллектуалдык менчикти жана инновацияларды өнүктүрүү боюнча 

милдеттер Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн «Жаны доорго кырк кадам» программасын 

ишке ашыруу  боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2018-жылга түзүлгөн  планына 

киргизилген.  

 2018-жылы иш төмөнкүлөргө багытталат: 

- интеллектуалдык менчик объектилерин жаратуу боюнча мүмкүнчүлүктөрдү күчөтүү; 

- интеллектуалдык менчик объектилерине укуктарды алуу жана коргоо механизмдерин 

өркүндөтүү; 

- интеллектуалдык менчик объектилерин пайдалануу үчүн шарттарды түзүү. 

 

 Аталган милдеттерди ишке ашыруунун жыйынтыгы боюнча төмөнкүдөй натыйжалар 

күтүлүүдө: 

- ойлоп табуучулардын, авторлордун, илимий кызматкерлердин кадыр-баркын жогорулатуу; 

- мамлекеттик, илимий-изилдөө жана жеке ишканалардын ойлоп табуучулук жана инновациялык 

ишин жигердендирүү; 

- патенттик жана патенттик эмес маалыматтардын маалыматтар базаларына жетүү 

мүмкүнчүлүгүн камсыздоо. Китепкананын фондунун электрондук форматка өтүшү. 

- интеллектуалдык менчиктин жаратылуучу объектилеринин сапатын жогорулатуу; 

- балдардын жана жаштардын илимий-техникалык чыгармачылыкка кызыгуусун арттыруу; 

- жаш балдардын мүмкүнчүлүктөрүн кеңири пайдалануу; 

- интеллектуалдык менчик объектилерине укуктарды коргоо берүүнүн жол-жоболорун 

жеңилдетүү жана сапатын жакшыртуу; Мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрдү электрондук 

форматта алуу мүмкүнчүлүгүн кеңейтүү. 

- интеллектуалдык менчик объектилерин жаратуу жана пайдаланууга киргизүү боюнча ЧОИни 

жигердендирүү. 
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Эскертүү: 

*   КР Улуттук статистикалык комитетинин 2016-жыл үчүн маалыматтары жарыялана элек. 

 

 

 

 


