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2-тиркемеси 

 

2017-2021-жылдарда Кыргыз Республикасында интеллектуалдык менчикти өнүктүрүүнүн мамлекеттик 

программасын ишке ашыруунун мониторинги жана баалоо индикаторлорунун 

матрицасы 

 

№ Милдеттер Чаралар/ 

Иш-

аракеттер 

Индикатордун 

аталышы 

 

Өлчөө 

бирдиги 

База

лык 

жыл 

2016

-

жыл 

Орто-аралык 

индикаторлор 

(жылдык) 

Акыркы 

инди-

каторлор 

же 

максаттуу 

көрсөткүч 

төр 

Жооптуу 

орган 

201

7 

201

8 

201

9 

202

0 

2021 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) 

 

I. ИМ жаратуу боюнча мүмкүнчүлүктөрдү күчөтүү 

 

1.1 Авторлорго 

интеллектуалдык 

иштин жаңы 

натыйжаларын 

жаратууга жана 

ойлоп 

табуучулардын, 

авторлордун жана 

илимий 

кызматкерлер-

ИМ объектилерине 

укуктук коргоо 

алуу, киргизүү 

жана 

коммерциялык 

пайдалануу 

процессинде ойлоп 

табуучулардын, 

авторлордун жана 

илимий 

Методика

лык 

сунушта-

малар 

Бирдик 0 - - 1 - - 1  Кыргызпатент 
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дин аброюн 

жогорулатууга 

өбөлгө түзүү 

кызматкерлердин 

кызыкчылык-

тарын эске алуучу  

методикалык 

сунуштардын 

долбоорун даярдоо  

Ойлоп 

табуучуларга, 

авторлорго жана 

илимий 

кызматкерлерге, 

балдарга алардын 

инновациялык-

чыгармачылык 

ишин баалоо 

боюнча дем берүү 

 

Сыйлык Бирдик 0 5 5 5 5 5 25  Кыргызпатент 

1.2 ИМ объектилерин 

жаратуу 

процессине 

мамлекеттик, 

илимий-изилдөө 

жана жеке 

ишканаларды 

тартуу 

ЖОЖдо жана 

ИИИде ИМге 

карата саясатты 

иштеп чыгуу 

Семинар Бирдик 0 1 1 1 1 1 5 

Кыргызпатент 

ЖОЖдор 

(макулдашуу 

боюнча) 

Кызматтык ойлоп 

табууларга 

өтүнмөлөрдүн 

санын көбөйтүүгө 

көмөк көрсөтүү 

Өтүнмө % 0 2 3 4 5 6 6 

Кыргызпатент 

ЖОЖдор 

ИИИ 

ИМ объектилерин 

жаратуучу жана 

пайдалануучу 

уюмдарды жана 

Жобо Бирдик 0 1 - - - - 1 Кыргызпатент 
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ишканаларды 

сыйлоо жөнүндө 

жобону бекитүү  

ИМ объектилерин 

жаратуучу жана 

пайдалануучу 

уюмдарды жана 

ишканаларды 

сыйлоо 

Сый акы Бирдик 0 3 3 3 3 3 15 
Кыргызпатент 

 

1.3 ИМди жаратуу 

үчүн 

инфратүзүмдү 

өнүктүрүү 

ПТМБ тармагын 

40%га кеңейтүү 
Филиал Бирдик 24 2 2 2 2 2 34 Кыргызпатент 

Патенттик издөө 

боюнча ПТМБ 

координатор-лорун 

окутуу 

Координа

-тор 
Бирдик 0 12 - 18 - - 30 Кыргызпатент 

ПТМБ кызмат 

көрсөтүүлөрүн 

пайдалануучулар-

дын санын 

көбөйтүү 

Пайда-

лануучу 
Бирдик 1422 500 500 500 500 500 3922 Кыргызпатент 

МПТКнын 

ресурстарын 

санарипке өткөрүү 

Санарип-

тик 

документ 

(бет) 

% 0 24 25 25 26 - 100 Кыргызпатент 

1.4 ИМ объектилерин 

жаратууга 

мамлекеттик 

тапшырыктарды 

түзүү 

 

 “Мыкты 

инновациялык 

долбоор” деген 

конкурсту өткөрүү 

үчүн 

артыкчылыктуу 

Багыт-

тары 
Бирдик 0 2 2 2 2 2 10 

Кыргызпатент 
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багыттарды 

аныктоо 

1.5 Таланттуу 

балдарды жана 

жаштарды 

табуунун жана 

чыгармачылык 

процесске 

тартуунун 

механизмдерин 

иштеп чыгуу 

Таланттуу 

балдарды жана 

жаштарды сыйлоо 

жөнүндө жобону 

бекитүү 

Жобо Бирдик 0 1 - - - - 1 

Кыргызпатент 

БИМ, 

ММТМ 

Илимий-

техникалык 

чыгармачылык 

үчүн таланттуу 

жаштарга 

сыйлыктарды 

уюштуруу 

Сый акы Бирдик 0 10 10 10 10 10 50 

Кыргызпатент 

БИМ, 

ММТМ 

Илимий-

техникалык жана 

чыгармачылык 

багыттарда 

республикалык 

жана облустук 

конкурстардын, 

олимпиадалардын 

көргөзмөлөрдүн 

жана 

жарманкелердин 

санын көбөйтүү 

Иш-чара Бирдик 0 2 2 2 2 2 10 

Кыргызпатент 

БИМ, 

”Алтын Түйүн” 

РБИТАсы 

(макулдашуу 

боюнча) 

1.6 Илимий-

техникалык 

чыгармачылык 

ийримдер 

Балдар илимий-

техникалык 

чыгармачылык 

ийримдеринин 

Ийрим Бирдик 306 - 2 2 2 - 6 

Кыргызпатент, 

БИМ, 

ЖӨБО 
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тармагын 

кеңейтүү, окуу-

методикалык 

материалдарды 

иштеп чыгуу 

санын көбөйтүү 

Балдарды илимий-

техникалык 

чыгармачылык 

менен камтууну 

кеңейтүү 

Мектеп 

окуучу/ 

окуучу / 

студент 

% 0 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 2 

Кыргызпатент, 

БИМ, 

 

1.7 Жеткиликтүү 

билим берүү 

маалымат 

ресурстарын жана 

эл аралык жана 

региондук 

өнөктөштөрдүн 

тажрыйбаларын 

пайдалануу 

ИМБДУнун билим 

берүү 

программаларына 

катышуу 

Окутул-

ган адис 
Бирдик 0 - 20 20 20 20 80 

Кыргызпатент 

УИА, 

ЖОЖдор 

(макулдашуу 

боюнча) 

Эл аралык жана 

региондук 

өнөктөштөрдүн 

тажрыйбасын эске 

алып, 

интеллектуалдык 

менчик жана 

инновациялык 

өнүктүрүү 

маселелери боюнча 

билим берүү ишин 

жайылтуу 

ИМ 

чөйрөсүн

дө 

консоли-

дация 

жана 

окутуу 

процесс-

терин 

жүргүзүү

ыйгарым 

укугу 

менен 

түзүмдүк 

бөлүмдөр  

 

Бирдик 0 1 - - - - 1 Кыргызпатент 

Ар кандай 

максаттуу топтор 

үчүн ИМ 

Окутуу 

програм-

масы 

Бирдик 0 1 1 1 1 1 5 Кыргызпатент 
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чөйрөсүндө билим 

берүү 

программаларын 

киргизүү 

РМИМАда ИМ 

чөйрөсүндөгү 

адистерди окутуу Окутул-

ган адис 
Бирдик 0 10 10 10 10 10 50 

Кыргызпатент 

Евразия 

патенттик 

ведомство 

(макулдашуу 

боюнча) 

Башка өлкөлөрдүн 

патенттик жана 

патенттик эмес 

маалыматтарынын 

маалымат 

базаларына кирүү 

мүмкүндүгүн 

көбөйтүү 

Маалы-

мат 

базасы 

Бирдик 0 1 - 1 - 2 4 
Кыргызпатент 

 

1.8 Өнүгүүдөгү 

ИМдин ролу жана 

мааниси жөнүндө 

коомдун 

маалыматтуулу-

гун жогорулатуу 

Калктын ишеним 

индексин 

жогорулатуу 

Калктын 

ишеним 

индекси 

% 65 4 4 4 4 4 20 Кыргызпатент 

Кыргызпатенттин 

pr-кампаниясын 

иштеп чыгуу жана 

ишке ашыруу 

Пиар-

кампания 
Бирдик 0 1 1 1 1 1 5 Кыргызпатент 

“Интеллектуалдык 

менчик” 

факультативдик 

курсу киргизилген 

окутуу 

ЖОЖ Бирдик 0 1 1 1 1 2 6 

Кыргызпатент 

БИМ, 

ЖОЖдор 

(макулдашуу 

боюнча) 
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программасында 

ЖОЖдун санын 

көбөйтүү 

1.9 Региондордогу 

ойлоп табуучулук 

жана 

чыгармачылык 

ишти 

активдештирүү 

Ойлоп 

табуучуларды жана 

бизнес-

коомчулуктун 

өкүлдөрүн тартуу 

менен 

маалыматтык иш-

чараларды өткөрүү  

Иш-чара Бирдик 0 3 3 4 3 2 15 
Кыргызпатент 

 

Автордук укук 

жана чектеш 

укуктар 

объектилерин 

пайдалануучулар 

менен 

пропагандалык-

түшүндүрүү 

иштерин жүргүзүү 

Иш-чара Бирдик 0 2 2 2 2 2 10 Кыргызпатент 

 

II. ИМге укук  алуунун жана коргоонун механизмдерин өркүндөтүү 

 

2.1 Интеллектуалдык 

иштин 

натыйжаларына 

укук берүүнүн 

жол-жоболорун 

жакшыртуу. 

Өтүнмөлөрдү 

Өтүнмө берүү жол-

жоболорун 

жөнөкөйлөштүрүү 

жана ИМ 

объектилерине 

өтүнмөлөрдү карап 

чыгуунун 

ЧУА Бирдик 0 - 1 - - - 1 
Кыргызпатент 
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берүүдө жана 

карап чыгууда IT-

технологияларын 

пайдаланууну 

кеңейтүү   

мөөнөттөрүн 

кыскартуу боюнча 

ЧУАга 

өзгөртүүлөрдү 

киргизүү 

Электрондук 

документ жүгүртүү 

тутумун киргизүү.  

Электрон-

дук 

документ 

жүгүртүү 

% 0 20 20 20 20 20 100 Кыргызпатент 

Электрондук 

форматта берилген 

ИМ объектилерине 

өтүнмөлөрдүн 

үлүшүн көбөйтүү 

Өтүнмө  % 0 0 4 6 8 10 10 Кыргызпатент 

ИМ объектилерине 

электрондук 

өтүнмө берүү жана 

карап чыгуу 

боюнча  

Кыргызпатенттин 

ведомстволук 

актыларына 

өзгөртүүлөрдү 

киргизүү  

Ведомст-

волук акт 
Бирдик 0 - 1 - - - 1 Кыргызпатент 

2.2 Контрафакт 

продукцияларын 

жайылтуу 

деңгээлин 

төмөндөтүү жана 

укук бузууларга 

ИМ жаатындагы 

укук бузууларга 

бөгөт коюу боюнча 

ведомстволор 

аралык 

комиссиянын 

Жыйын Бирдик 0 - 1 - 1 - 2 

Кыргызпатент, 

ЭККМК, 

МБК 

Антимонопо-

лияга каршы 

агенттик, 
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каршы күрөштүн 

натыйжалуулугун 

жогорулатуу үчүн 

мамлекеттер 

аралык жана 

ведомстволор 

аралык өз ара 

аракеттенүүнү 

жөнгө салуу 

жыйындарын 

өткөрүү 

ССМ 

“Антиконтрафакт” 

эл аралык 

форумуна 

Кыргызпатенттин 

өкүлдөрүнүн 

катышуусун 

камсыздоо 

Катышу-

чу 
Бирдик 0 2 2 2 2 2 10 

Кыргызпатент 

 

2.3 ИМ укуктарын 

ишке ашыруу 

процессине 

жарандык коомду 

тартуу, талаш-

тартыштарды 

сотко чейин 

жөнгө салуу үчүн 

медиация 

институтун түзүү 

ИМ чөйрөсүндө 

медиацияны 

киргизүү жана 

жайылтуу боюнча 

түшүндүрүү 

иштерин жүргүзүү 

 

Иш-чара Бирдик 0 - 1 - 1 - 2 

Кыргызпатент, 

Сот органдары, 

(макулдашуу 

боюнча) 

патенттик 

ишенимдүү 

өкүлдөр 

(макулдашуу 

боюнча) 

ИМге 

байланыштуу 

талаш-

тартыштарды 

чечүү боюнча  

медиаторлорду 

окутуу  

Медиатор 

Бирдик 

 

 

0 - 1 1 1 1 4 

Кыргызпатент 

РМИМА 

(макулдашуу 

боюнча) 

2.4 Эл аралык 

тажрыйбаны эске 

алуу менен 

санариптик 

чөйрөдө ИМди 

Автордук укукту 

жана чектеш 

укуктарды 

санариптик 

чөйрөдө коргоо 

Сунуштар Бирдик 0 1 - - - - 1 Кыргызпатент 
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натыйжалуу 

коргоонун 

механизмдерин 

иштеп чыгуу 

боюнча 

сунуштарды иштеп 

чыгуу жана 

коомдук 

талкуулоого алып 

чыгуу 

 

2.5 ИМди сыйлоо 

маданиятын 

калыптандыруу 

Иш-чаралардын 

санын (семинарлар, 

тегерек столдор), 

анын ичинде 

республиканын 

региондорунда 

көбөйтүү 

Иш-чара Бирдик 0 4 4 4 4 4 20 

Кыргызпатент, 

ЭККМК, 

Коммерциялык 

эмес уюмдар 

(макулдашуу 

боюнча) 

 

III. ИМ объектилерин пайдалануу үчүн шарттарды түзүү 

 

3.1 Бюджет 

чөйрөсүндөгү 

уюмдардын 

ИМди 

пайдалануу 

боюнча ишин 

колдоо 

Мамлекеттик 

ЖОЖдорго ИМ 

объектилерине 

байланыштуу 

коммерциялык 

ишти жүргүзүүгө 

мүмкүндүк 

берүүчү ЧУАга 

өзгөртүүлөрдү 

киргизүүнүн 

зарылчылыгы 

жөнүндө маселелер 

боюнча концепция 

Концепция Бирдик 0 - - 1 - - 1 

Кыргызпатент, 

БИМ, 

ЖОЖдор, 

УИА 

(макулдашуу 

боюнча) 
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иштеп чыгуу  

 

ЖОЖдо жана 

ИИИде 

жаратылган ИМ 

объектилерин 

колдонууга 

көмөктөшүү 

 

Долбоор Бирдик 7 3 3 3 3 3 15 

Кыргызпатент, 

ЖОЖдор, 

УИА, ИИИ 

(макулдашуу 

боюнча) 

Бюджеттик 

уюмдарды 

каржылоо 

маселелери боюнча 

ыйгарым укуктуу 

органга автордук 

сый акыны төлөп 

берүү боюнча 

сунуштарды 

киргизүү 

 

Сунуш Бирдик 0 - 1 - - - 1 

Кыргызпатент, 

ММТМ 

(театрлар жана 

филармония), 

КТРК 

 

Ишканалар жана 

бюджеттик уюмдар 

үчүн патент 

таануучу 

адистерди даярдоо 

Патент 

таануучу-

адис 

Бирдик 0 4 4 4 4 4 20 

Кыргызпатент, 

УИА 

(макулдашуу 

боюнча) 

3.2 ЧОИге 

фискалдык, 

административ-

дик жана мыйзам 

ченемдерин 

“ИМ объектилерин 

коммерциялаш-

тыруу жөнүндө” 

Кыргыз 

Республикасынын 

ЧУА 

долбоору 
Бирдик 0 1 - - - - 1 

Кыргызпатент 
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иштеп чыгуу 

аркылуу ИМ 

объектилерин 

киргизүүгө 

өбөлгө түзүү 

Мыйзамынын 

долбоорун  иштеп 

чыгуу  

ИМ объектилерин 

жаратууга жана 

пайдаланууга жеке 

инвестицияларды 

тартуу үчүн 

механизмдерди 

иштеп чыгуу 

Сунуштар Бирдик 0 1 1 1 - - 3 
Кыргызпатент 

 

3.3 Жеткиликтүү 

адистештирилген 

билим берүү 

программаларын 

пайдалануу менен 

ИМди 

илгерилетүү, 

баалоо жана 

башкаруу боюнча 

адистерди 

даярдоо 

Өнөктөштөрдүн 

тажрыйбасын эске 

алуу менен ИМ 

объектилерин 

башкаруу боюнча 

окуу 

программаларын 

иштеп чыгуу 

Окутуу 

программа-

сы 

Бирдик 0 - 1 1 - - 2 Кыргызпатент 

ИМди башкаруу 

боюнча адистерди 

окутуу 

Окутулган 

адис 
Бирдик 0 4 4 4 4 4 20 Кыргызпатент 

3.4 ИМ авторлорунун 

жана бизнес-

түзүмдөрдүн өз 

ара аракеттенүүсү 

үчүн 

демонстрациялык

-тажрыйба 

аянтчаларын 

түзүү 

Авторлордун жана 

бизнес-

түзүмдөрдүн өз ара 

аракеттенүүсү үчүн 

иш-чараларды 

(семинарлар, 

көргөзмөлөр, 

жарманкелер) 

өткөрүү 

Көргөзмө/ 

жарманке 
Бирдик 0 1 - 1 - - 2 Кыргызпатент 
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Коммуникация-

лык аянтчаларды 

(электрондук 

форумдар, 

технопарктар, 

бизнес-

инкубаторлор,  

start-up) түзүү 

Электрон-

дук форум/ 

технопарк/ 

бизнес-

инкубатор/ 

start-up 

Бирдик 0 1 2 1 1 - 4 

Кыргызпатент, 

ӨЭЖМК, 

Экономмин, 

БИМ, 

Айылчарбамин, 

ТЖМ 

3.5 ИМди жаратуу 

жана пайдалануу 

процесстеринде 

мамлекеттик-

жеке 

өнөктөштүктү 

өнүктүрүү 

Өлкөнүн 

инновациялык 

өнүгүүсүнө  

бизнести 

катыштыруу 

маселелери боюнча 

маалыматтык иш-

чараларды (тегерек 

столдор, 

конференциялар, 

форумдар, 

семинарлар, 

диспут-клубдар 

ж.б.) өткөрүү 

Иш-чара 

(тегерек 

стол/ 

конферен-

ция/ форум/ 

семинар/ 

диспут-клуб  

Бирдик 0 4 4 4 4 4 20 

Кыргызпатент, 

Инвестициялар-

ды тартуу 

боюнча 

агенттик, 

Экономмин, 

СӨП 

(макулдашуу 

боюнча) 

Бизнес-

ассоциациялар 

(макулдашуу 

боюнча) 

Маалыматтык 

материалдарды 

(брошюралар, 

буклеттер, 

жарыялоолор, 

видеороликтер 

ж.б.) чыгаруу 

Китепче/ 

буклет/ 

жарыялоо/ 

видеоролик 

Бирдик 0 10 10 10 10 10 50 
Кыргызпатент 

 



14 
 

3.6 ИМге 

негизделген ата 

мекендик 

инновациялык 

долбоорлорду 

тандоо жана 

өндүрүшкө 

киргизүү үчүн 

Кыргыз-Россия 

өнүктүрүү 

фондунун 

каражаттарын 

тартуу  

ИМ жаатында 

Кыргыз-Россия 

өнүктүрүү фонду 

менен 

кызматташуу 

жөнүндө 

меморандум түзүү Меморандум Бирдик 0 1 - - - - 1 
Кыргызпатент 

 

3.7 Инновациялык 

ишти талдоонун 

жана 

болжолдоонун, 

жаңы 

технологияларды 

өнөр жай 

өндүрүшүнө 

киргизүү 

даражасын 

аныктоонун 

методикасын 

өркүндөтүү  

Эл аралык 

тажрыйбаны эске 

алуу менен ИМ 

объектилери жана 

инновациялык иш 

боюнча 

статистикалык 

маалыматтарды 

жыйноонун жана 

иштеп чыгуунун 

методикасын 

өркүндөтүү 

Методика Бирдик 0 - - - 1 - 1 
Кыргызпатент, 

Улутстатком 

3.8 Региондордо 

инновациялык 

өнүктүрүү 

маселелерин 

Региондук 

(тармактык жана 

кластердик) 

программаларга 

Сунуш  Бирдик 0 1 1 1 1 1 5 

КРӨнүн 

облустардагы 

ыйгарым 

укуктуу 
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(тармактык жана 

кластердик) 

программаларга 

киргизүү 

кошуу үчүн 

сунуштарды 

киргизүү 

өкүлдөрү, 

ЖМА 

(макулдашуу 

боюнча) 

ЖӨБО 

(макулдашуу 

боюнча),  

Кыргызпатент 


