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Құрметті әріптестер! Сіздердің назар
ларыңызға «Ұлттық зияткерлік меншік ин
ституты» РМҚК 2009 жылға Жылдық есебін 
ұсынамыз. Мұнда сараптау кәсіпорнының 
қарастырылып жатқан жылдағы қызметі 
алдыңғы жылдың аналогиялық кезеңіндегі 
көрсеткіштерге салыстырмалы ретроспекция
сында жоғары деңгейде нақты көрініс тапқан. 
Бәрінен бұрын, қорытынды жыл ұжым 
жұмысымен қатар, оның алдына қойылған 
міндеттерді іске асыруда да оң із қалдырды. 
Жылдық есеп мемлекеттік патенттік 
ведомствоның дамуындағы қарқынды 
қозғалысты және 20072011 жылдарға 
жоспарланған Патенттік бағдарламаны, 
2015 жылға дейінгі индустриалды
инновациялық дамудың мемлекеттік Стра
тегиясын жүзеге асырудағы жетістіктерді 
айқындайды. «ҰЗМИ» РМҚК қызметі ҚР 
Әділет Министрлігінің Стратегиялық жоспа
ры шеңберінде тұтастай, зияткерлік меншікті 
қорғау және сақтау саласындағы мемлекеттік 
саясатты іске асыруға бағытталған еді. 

Әлемдік қаржыэкономикалық дағдарыс 
жағдайында аяқталған 2009 жыл ел эко
номикасы үшін сынау ғана емес, көбінде 
үлгілі және мазмұнды жыл болды. Бұл 
көзқарас тұрғысынан институт халықаралық 
ынтмақтастықтың жаңа құнды тәжірибесін 
игерді, біз өз жұмысымызды жетілдіруде 
және өз қызметкерлеріміздің кәсіби деңгейін 
көтеруде көп жетістікке қол жеткіздік. 
Зияткерлік меншік саласындағы мемлекеттік 
саясатты іске асыруда, заңнаманы жетілдіруде, 

Уважаемые коллеги! Представляем ваше
му вниманию Годовой отчет РГКП «Нацио
нального института интеллектуальной соб
ственности» за 2009 год, в котором макси
мально точно отражена деятельность экс
пертного предприятия за рассматриваемый 
период в сравнительной ретроспекции к по
казателям аналогичного периода предыдуще
го года. Прежде всего, необходимо отметить, 
что итоговый год оставил позитивный след 
как в работе коллектива, так и в реализации 
поставленных перед ним задач. Годовой от
чет отражает поступательное движение в раз
витии государственного патентного ведом
ства и достижения в реализации Патентной 
программы, намеченной на 2007–2011 годы и 
государственной Стратегии индустриально
инновационного развития до 2015 года. Де
ятельность РГКП «НИИС» в рамках Страте
гического плана Министерства юстиции РК 
на 2009–2011 годы была всецело направлена 
на осуществление государственной политики 
в сфере охраны и защиты интеллектуальной 
собственности.

2009 год, завершившийся в условиях ми
рового финансовоэкономического кризи
са, был не только испытательным для эконо
мики страны, но во многом поучительным и 
содержательным. И с этой точки зрения ин
ститутом был приобретен новый бесценный 
опыт международного сотрудничества, мы 
многого добились в совершенствовании сво
ей работы и в повышении профессионально
го роста наших сотрудников. Произошли по
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сондайақ «ҰЗМИ» РМҚК қызметтерін және 
оның құрылымдық бөлімшелерін қайта 
құруда оң нәтижелер көрінді. Жүргізілген 
сараптама жұмыстарының деңгейі мен 
жылдамдығы айтарлықтай көтерілді. Жыл
дан жылға елімізде және одан тысқары жер
лерде әзірлеушілер мен өнертапқыштардың 
құқықтарын қорғауға, тіркеуге қатысты 
республикалық патенттік жүйенің көркейіп, 
сенімділігі артып жатқанын айтқан жөн. 

Есепті кезеңде «ҰЗМИ»ға 1705 өтінім 
өнертабысқа келіп түсті. Пайдалы модель
дер бойынша 105 өтінім, өнеркәсіптік үлгілер 
бойынша – 167, тауар таңбалары бойынша 
3618, тауар шығарылған жерлер атаулары 
бойынша – 3 өтінім, селекциялық жетістіктер 
бойынша – 130 өтінім келіп түсті. Өтінімдер 
түсімін өткен жылдың аналогиялық кезеңімен 
салыстыра отырып, 2009 жылы өнертабысқа 
түскен өтінімдердің 2%ға өсу үрдісін 
(2008 жылы  1674), пайдалы модельдерге 
өтінімдердің 21,9 %ға артқандығын (2008 
жылы  82) байқаймыз.  

Жыл бойы өнертабыстарға, пайдалы мо
дельдерге, селекциялық жетістіктерге, өнер
кәсіптік үлгілер мен тауар таңбаларына 5707 
қорғау құжаты берілді, бұл 2008 жылғы 
аналогиялық кезеңмен салыстырғанда (5382) 
6 % өсімді көрсетті.  

Мемлекеттік сарапшыларды дайындау мен 
біліктіліктерін арттыруды іске асыру және 
Дүниежүзілік зияткерлік меншік ұйымымен 
және зияткерлік меншікті қорғау саласындағы 
өзге де шетелдік патенттік ведомстволармен 
ынтымақтастығы аясында түрлі ісшаралар 
өткізілді. ДЗМҰ Дүниежүзілік Академиясында 
қашықтықтан оқыту курстарында және Ресей 
зияткерлік меншік институтының біліктілікті 
арттыру және кәсіби қайта даярлау курстарын
да институт қызметкерлерінің дайындықтары 
қамтамасыз етілді. Біздің мамандар Токиода 
ақпараттық технологияларды пайдалану бой
ынша оқыту курстарына қатысты, Женевада 
тауар таңбаларын Мадрид жүйесі бойынша 
тіркеудің сынақ ісінен өтті, Еуразия патенттік 
ұйымында, т.б. сынақтан өтті. 

 «ҰЗМИ» мамандары түрлі халықаралық 
семинарлар мен конференцияларға қатысты. 

ложительные сдвиги в реализации государ
ственной политики в области интеллектуаль
ной собственности, в совершенствовании за
конодательства, а также в реорганизации дея
тельности РГКП «НИИС» и его структурных 
подразделений. Заметно повысился уровень 
и оперативность проводимых экспертных ра
бот. Надо сказать, что из года в год утверж
дается привлекательность и надежность ре
спубликанской патентной системы в отноше
нии регистрации, охраны прав разработчиков 
и изобретателей в стране и за ее пределами.

За отчетный период в РГКП «НИИС» по
ступило 1705 заявок на изобретения. По по
лезным моделям было 105 заявок, по про
мышленным образцам – 167, по товарным 
знакам – 3618, по наименованиям места про
исхождения товаров – 3 заявки, по селекцион
ным достижениям – 130 заявок. Сопоставляя 
поступление заявок с аналогичным периодом 
прошлого года, в 2009 году наблюдается тен
денция увеличения заявок на изобретения на 
2 % (в 2008 г. – 1674), на полезные модели на 
21,9 % (в 2008 г. – 82).

За год было выдано 5707 охранных доку
ментов на изобретения, полезные модели, се
лекционные достижения, промышленные об
разцы и товарные знаки, что в сравнении с 
аналогичным периодом 2008 года (5382) по
казало рост на 6%.

Проведены различные мероприятия в рам
ках осуществления подготовки и повыше
ния квалификации государственных экспер
тов и сотрудничества с Всемирной организа
цией интеллектуальной собственности и ины
ми зарубежными патентными ведомствами в 
области охраны интеллектуальной собствен
ности. Была обеспечена подготовка сотрудни
ков института на курсах дистанционного обу
чения Всемирной Академии ВОИС и на кур
сах повышения квалификации и профессио
нальной переподготовки Российского инсти
тута интеллектуальной собственности. Наши 
специалисты участвовали в обучающем курсе 
по использованию информационных техно
логий в Токио, проходили стажировку по Ма
дридской системе регистрации товарных зна
ков в Женеве, стажировку в Евразийской па
тентной организации и др.
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Мысалы, 2009 жылғы 1213 наурызда Ан
карада БҰҰ Еуропалық экономикалық 
комиссиясының ұйымдастырған  техноло
гиялар трансферті бойынша семинар; өткен 
жылдың сәуірінде Варшавада өткен шағын 
және орта кәсіпорындардың әлеуетін дамы
ту бойынша Шығыс Еуропалық Аймақтық 
Форум; шілде айында Душанбеде өткізілген 
патенттік ведомствоны автоматтандыру және 
өтінімдерді электронды беру бойынша семи
нар; 31 тамыз бен 4 қыркүйек аралығында 
Ялтада өткен ЗМ өзекті мәселелері бойын
ша XIV халықаралық ғылымипрактикалық 
конференция; тамыз айында Пекин
де өткен ЗМ басқару мәселелері бойынша  
семинар. 

Бұдан басқа 2009 жылы «ҰЗМИ» РМҚК 
және Зияткерлік меншік құқығы Комитеті 
ДЗМҰ, ЕАПҰ қолдауымен өзіндік іс
шараларды ұйымдастырды. Олар: РСТ рәсімі 
бойынша халықаралық өтінімдерді беру және 
технологияларды айқындау семинары. Іс
шара Комитет қызметкерлері мен «ҰЗМИ» 
сарапшыларының патенттік құқық, патенттік 
ізденіс, сонымен қатар патенттік және патенттік 
емес ақпараттарды алу тәсілдері саласындағы 
білімдерін арттыруға бағытталды. Әсіресе, 
ДЗМҰ, Дүниежүзілік Денсаулық сақтау 
Ұйымының (ДДҰ) халықаралық мәліметтер 
қорына сәйкес жұмыстарға ерекше көңіл 
бөлінді. ҚР Әділет Министрлігінде еліміздің 
таңбаларды халықаралық тіркеу тура
лы Мадрида келісіміне Хаттамаға қосылу 
мәселелері жөніндегі семинар өтті. Ал
матыда «ҰЗМИ» Оқу орталығының база
сында өнеркәсіптік меншік нысандарын 
құқықтық қорғау және патенттік коопера
ция туралы келісімшарт (РСТ) бойынша се
минар өткізілді. Семинар Оқу орталығының 
бастамасы бойынша Еуразия патенттік 
ведомствосының қолдауы арқылы және оның 
бөлімшелері басшыларының қатысуымен 
өтті. Өткен жылдың қараша айында «ҰЗМИ» 
РМҚК басшысы ретінде, мен, Мәскеуде 
болған Еуразия патенттік ұйымының 
Әкімшілік кеңесінің 22отырысына және Еу
рАзЭЫ Интеграциялық Комитеті жанындағы 
ЗМ мәселелері жөніндегі Кеңестің 3отыры
сына қатыстым. 

Сотрудники РГКП «НИИС» также уча
ствовали в целом ряде различных междуна
родных семинаров и конференций, таких как: 
семинар по трансферту технологий, органи
зованный Европейской экономической комис
сией ООН 12–13 марта 2009 года в Анкаре; 
ВосточноЕвропейский Региональный Фо
рум по развитию потенциала малых и сред
них предприятий в апреле прошлого года в 
Варшаве; семинар по автоматизации патент
ного ведомства и электронной передачи зая
вок в июле в Душанбе; XIV международная 
научнопрактическая конференции по акту
альным проблемам ИС с 31 августа по 4 сен
тября в Ялте; Пекинский семинар по вопро
сам управления ИС в августе.

Кроме того, в 2009 году РГКП «НИИС» 
и Комитет по правам интеллектуальной соб
ственности МЮ РК, при поддержке ВОИС, 
ЕАПО, были организаторами собственных 
мероприятий. Это: семинар по выявлению 
технологий и подаче международной заяв
ки по процедуре РСТ. Мероприятие было на
правлено на повышение знаний сотрудников 
Комитета и экспертов РГКП «НИИС» в об
ласти патентного права, патентного поиска, а 
также способах получения патентной и непа
тентной информации. Особое внимание было 
уделено работе с соответствующими между
народными базами данных ВОИС, Всемир
ной Организации Здравоохранения (ВОЗ). В 
Министерстве юстиции РК прошел между
народный семинар по вопросам присоедине
ния страны к Протоколу к Мадридскому со
глашению о международной регистрации 
знаков. В Алматы на базе Учебного центра 
РГКП «НИИС» состоялся семинар по пра
вовой охране объектов промышленной соб
ственности и договору о патентной коопера
ции (РСТ). Семинар был организован по ини
циативе Учебного центра при поддержке Ев
разийского патентного ведомства (ЕАПВ) с 
участием руководителей его подразделений. 
В ноябре прошлого года, как руководитель 
РГКП «НИИС», я принимал участие в 22ом 
заседании Административного совета Евра
зийской патентной организации и в 3ем засе
дании Совета по вопросам ИС при Интегра
ционном Комитете ЕврАзЭС в Москве.
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Өнертапқыштық пен патенттік жүйені 
насихаттаудағы маңызды шара – жыл сай
ын 26 сәуірде өткізілетін өнертапқыштық 
саласындағы жетістіктердің «Шапағат» 
Республикалық конкурсы болып табыла
ды.  Конкурс елдегі инновациялық ісәрекет 
пен өнертапқыштықтың рөлін дәріптейді, 
өндірістік секторға инвестицияларды тар
тып, әзірлемелер ендіруге ықпал етеді. «Ша
пагат2009» ерекшелігі – ДЗМҰ алғаш 
рет қазақстандық авторларға үш марапат 
тағайындауы болды.

«ҰЗМИ» РМҚК негізгі функциясы – 
қашанда сараптама жұмысы бол мақ. Өнер
кәсіптік меншік нысандары сарапта масының 
сапасын арттыру мақсатында есепті жыл
да құрылымдық бөлімшелерді үйлесімділеу 
ісі жүзеге асырылды. Мәселен, тауар 
таңбалары мен өнеркәсіптік үлгілерді сарап
тау қызметінен өнеркәсіптік үлгілерді сарап
тау қызметі бөлініп шықты. Барлық дамыған 
елдер өнеркәсіптік меншік нысандарының са
раптамасы үшін ақпараттық ізденісті өздері 
жүргізеді. Өйткені оларға өзге елдердің 
патенттікақпараттық ресурстарына жол 
ашылған. «ҰЗМИ» 2009 жылдың тамы
зынан бастап өнеркәсіптік үлгінің қорғау 
қабілеттілігінің «жаңашылдық» және 
«түпнұсқалылық» шарттарына сәйкестігіне 
ізденісті тек ұлттық қордың шеңберінде 
ғана емес, сондайақ Ресей Федералды 
өнеркәсіптік меншік институты қорының ая
сында да жүргізеді. 

Әкімшілік кедергілерді игеруде, сарап
тама мерзімдерін қысқартуда және қорғау 
құжаттарын беруді жылдамдатуда маңызды 
қадамдар жасадық. Институт бөлімшелерін 
қайта құрудың арқасында өткен жылдан ба
стап Мемлекеттік тізілімді жүргізу, дәлірек 
айтсақ, өзгерістердің барлық түрін енгізу, 
көшірмелерді беру, мемлекеттік тізілімдерге 
қосу, қорғау құжаттарын беру барлық сарап
тау қызметтерінде дербес іске асырылады. 
Бұл осы кезден бастап өзінің оң нәтижелерін 
беруде. 

Біздің жұмысымыздың ірі жетістіктерінің 
бірі – 2009 жылдың қыркүйегінде «ҰЗМИ» 
ААЖ Автоматтандырылған ақпараттық 
жүйесінің қолданысқа енуі болды. Қорғау 

Важным мероприятием по пропаганде 
изобретательства и патентной системы яв
ляется ежегодный Республиканский кон
курс достижений в области изобретательства 
«Шапағат», который проводится 24 апреля. 
Конкурс пропагандирует роль инновацион
ной деятельности и изобретательства в стра
не, содействует привлечению инвестиций и 
внедрению разработок в производственный 
сектор. «Шапағат2009» ознаменовался тем, 
что ВОИС впервые учредила три награды для 
казахстанских авторов.

Основополагающей функцией РГКП 
«НИИС» была и остается экспертная рабо
та. В целях улучшения качества экспертизы 
объектов промышленной собственности в от
четном году была осуществлена оптимиза
ция структурных подразделений. В частно
сти, из службы экспертизы товарных знаков 
и промышленных образцов отдельно выделе
на служба экспертизы промышленных образ
цов. Как известно, практически все развитые 
страны для экспертизы объектов промышлен
ной собственности информационные поиски 
проводят самостоятельно, так как имеют до
ступ к патентноинформационным ресурсам 
других стран. РГКП «НИИС» с августа 2009 
года также осуществляет поиск соответствия 
промышленного образца критериям охрано
способности «новизна» и «оригинальность» 
не только в рамках национальной базы, но и 
на базе Федерального института промышлен
ной собственности России.

Принципиально важные шаги мы предпри
няли для преодоления административных ба
рьеров, сокращения сроков проведения экс
пертизы и ускорения выдачи охранных доку
ментов. Благодаря реорганизации подразделе
ний института начиная с прошлого года веде
ние Государственных реестров осуществляет
ся в каждой экспертной службе самостоятель
но. Имеется в виду внесение всех видов изме
нений, выдача дубликатов, включение в Гос
реестры, выдача охранных документов. Это 
уже дает свои положительные результаты.

Одним из достижений в нашей работе ста
ло введение в сентябре 2009 года в эксплуата
цию Автоматизированной информационной 
системы АИС «НИИС». АИС по внедрению 
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құжаттарын тіркеуге өтінімдерді электрон
ды беру бойынша ААЖ тұрғындарға қызмет 
көрсетудің сапалы түрде жақсаруының, іс 
жүргізуді жеңілдетудің мәнді көзіне айнал
ды. Жүйе институт қызметтерінің автомат
тандыру тұрғысында барлық функционалдық 
талаптарын орындауға, құжаттармен жұмыс 
жүргізуді жылдамдатуға арналған. Тұтастай 
алғанда, қолданылатын барлық шара
лар өнеркәсіптік меншік нысандарына 
өтінімдерді сараптауды жылдамдатып қана 
қоймай, ең бастысы,  қорғау құжаттарының 
қолданыс мерзімдерін ұзартуға, соның сал
дарынан нысандардың өндіріске ерте енуіне 
және авторларды қорғау құжаттарын алуға 
ынталандыруға жағдай жасайды.  

Қорытындылай келгенде, құрылымды 
ұтымды ету, ақпараттықтехнологиялық 
жабдықтау мен мамандарды оқыту ісі 
мемлекеттік сараптама кәсіпорны қызметін 
үйлесімді  әрі жоғары деңгейде тиімді етуге 
негізделген. 

 Мұның жарқын көрінісі – институттың 
динамикалық даму деңгейіндегі кәсіпорын 
ретінде зор жетістігі үшін «Еуропаның үздік 
кәсіпорны» халықаралық марапатын алу бо
лып табылады. Марапаттау салтанаты 2009 
жылғы 57 қазанда Вильнюсте (Литва Респу
бликасы) өнеркәсіпшілер мен кәсіпкерлердің 
Халықаралық конгресінің IХ есепті
сайлау Ассамблеясы кезінде, сондайақ 
жаһандық қаржыэкономикалық дағдарысы 
жағдайында ЕО, ТМД және Азия елдерінің 
ынтымақтастығына арналған конферен
ция кезінде өтті. Конференция еуразиялық 
аймақтың отызға жуық елдерінде іске асыры
лып, беделді халықаралық ұйымдардан қолдау 
табатын «XXI жүзжылдық көшбасшысы» 
бағдарламасының аясында өткен болатын. 

Бәрімізге белгілі, еліміз ТМД 
мемлекеттерімен – Ресей және Беларусья
мен бірыңғай кеден кеңістігіне аяқ басып, 
Дүниежүзілік Сауда Ұйымына қосылуға 
дайындық үстінде. Бұл өз кезегінде, 
жоғары индустриалдытехнологиялық және 
өндірістік дамуды  талап етеді. Біздің ортақ 
міндетіміз – бүгіннен бастап ұлттық тауар 
таңбаларымен қорғалған бәсекеге қабілетті 
отандық тауарлар мен қызметтердің ғылыми 

электронной подачи заявок на регистрацию 
охранных документов стал значительным ре
зервом в качественном улучшении услуг на
селению, в упрощении делопроизводства. Си
стема предназначена для полного перекрытия 
всех функциональных требований служб ин
ститута в плане автоматизации, ускорения ра
боты с документами. В целом, все принима
емые меры приведут не только к ускорению 
проведения экспертизы заявок на объекты 
промышленной собственности, но, главное, 
к увеличению срока действия охранных до
кументов, следовательно, более раннему вне
дрению объектов в производство и стимули
рованию авторов на получение охранных до
кументов. В конечном итоге, рационализация 
структуры, информационнотехнологическое 
оснащение и обучение специалистов рассчи
таны на оптимизацию и высокую эффектив
ность деятельности государственного экс
пертного предприятия.

Ярким тому свидетельством является по
лучение институтом международной награ
ды «Лучшее предприятие Европы», которая 
была учреждена за достижение уровня дина
мически развивающего предприятия. Цере
мония награждения прошла 5–7 октября 2009 
года в Вильнюсе (Литовская Республика) во 
время IХ отчетновыборной Ассамблеи Меж
дународного конгресса промышленников и 
предпринимателей, а также конференции, по
священной сотрудничеству стран ЕС, СНГ 
и Азии в условиях глобального финансово
экономического кризиса. Конференция про
водилась в рамках программы «Лидеры XXI 
столетия», которая осуществляется почти в 
тридцати странах евроазиатского региона и 
поддерживается влиятельными международ
ными организациями.

Как известно, страна вступила в единое та
моженное пространство с государствами СНГ 
– Россией и Беларусью, готовится ко всту
плению во Всемирную Торговую Организа
цию, это, в свою очередь, требует высокого 
индустриальнотехнологического и производ
ственного развития. И наша общая задача уже 
сегодня создать благоприятные условия для 
научного поиска, внедрения и производства 
конкурентоспособных отечественных товаров 
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ізденісі, ендірілуі және өндірісі үшін 
жағымды жағдай туғызу болмақ. Бұл сау
да кеңістігінде орын алудың негізгі шар
ты зияткерлік меншік құқықтарының сау
да аспектілері бойынша Келісімге сәйкес 
ұлттық заңнаманы жетілдіруді көздейді. 
Атап айтатын жайт, бүгінгі таңда еліміздегі 
өндірістікэкономикалық ахуал және үкімет 
тарапынан қолға алынған дағдарысқа 
қарсы шаралар патенттік заңнаманың же
келеген жағдайларының жаңа жаһандық 
инновациялық процесстерге сәйкес бағытта 
еформалану қажеттігін көрсетеді. 

Бекенов сырым еркінұлы,
«Ұлттық зияткерлік меншік 

институтының» РМқК  директоры

и услуг, защищенных национальным товар
ным знаком. Одним из основных условий су
ществования в этом торговом пространстве яв
ляется совершенствование национального за
конодательства в соответствие с Соглашением 
по торговым аспектам прав интеллектуальной 
собственности. Следует также отметить, что 
нынешняя производственноэкономическая 
ситуация в стране и антикризисные меры, 
предпринимаемые правительством, показы
вают необходимость реформирования отдель
ных положений патентного законодательства в 
направлении соответствия новым глобальным 
инновационным процессам.

Бекенов сырым еркинович,
директор Национального института 

интеллектуальной собственности



7

Годовой отчет 2009

«ҰЗМИ» 
РМқК филиалы 

(Алматы қ.)
Филиал

 РГКп «НИИс»
 (г.Алматы) 

Кадрлар қызметі
служба кадров

қаржы-
экономикалық 

қызмет
Финансово-

экономическая 
служба

талдаулық зерттеулер 
және халықаралық 
қатынастар қызметі

служба аналитических 
исследований и 
международных 

отношений

құқықтық қамтамасыз ету қызметі
служба правового обеспечения

Хат-хабарларды тіркеу және есепке алу, 
мұрағат қызметі

служба регистрации и учета 
корреспонденции, архив

дИРеКтоР оРыНБАсАРы
ЗАМестИтелЬ дИРеКтоРА

Ақпараттық қамтамасыз ету 
және «патент» Мқ қызметі 
служба информационного
обеспечения и Бд «патент»

Өнеркәсіптік үлгілерді 
сараптау қызметі 

служба экспертизы 
промышленных 

образцов 

Өнертабыстарды, пайдалы модельдер 
мен селекциялық жетістіктерді сараптау 

қызметі
служба экспертизы изобретений, полезных 

моделей и селекционных достижений

тауар таңбалары мен тауар шығарылған 
жерлер атауларын сараптау қызметі
служба экспертизы товарных знаков 
и наименований мест происхождения 

товаров

тіркеу-бақылау қызметі 
Регистрационно-

контрольная служба 

«Ұлттық зияткерлік меншік институты» РМқК  құрылымы  
структура РГКп «Национальный институт интеллектуальной собственности»

ДИРЕКТОР
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 қАЗАқстАН РеспУБлИКАсыНыҢ пАтеНт ЖҮйесІН  
дАМытУ БАҒдАРлАМАсы 
пРоГРАММА РАЗвИтИЯ пАтеНтНой сИстеМы  
РеспУБлИКИ КАЗАХстАН

Деятельность РГКП «НИИС» в 2009 году 
была направлена на развитие системы предо
ставления охраны объектам промышленной 
собственности как на законодательном, так 
и на практическом уровне, что согласуется 
Программой развития патентной системы Ре
спублики Казахстан на 20072011 годы, при
нятой в 2006 году в целях реализации Стра
тегии индустриальноинновационного разви
тия Республики Казахстан на 20032015 годы, 
утвержденной Указом Президента Республи
ки Казахстан от 17 мая 2003 года № 1096.

Экспертная работа была и остается осно
вополагающей функцией Института. В це
лях улучшения качества экспертизы объек
тов промышленной собственности, из служ
бы экспертизы товарных знаков и промыш
ленных образцов отдельно выделена служ
ба экспертизы промышленных образцов. Как 
известно, практически все развитые стра
ны для проведения экспертизы объектов про
мышленной собственности, имея доступ к 
патентноинформационным ресурсам опреде
ленных стран, самостоятельно проводят ин
формационные поиски.

В настоящее время РГКП «НИИС» осу
ществляет проведение поисковых работ, обя
зательных в рамках законодательства по объ
ектам промышленной собственности.

С августа месяца текущего года, пополнив 
ряды передовых стран, мы самостоятельно 
осуществляем проведение поисковых работ и 
по промышленным образцам.

Вместе с тем, с целью сокращения сроков 
проведения экспертизы, ускорения выдачи 
охранных документов и централизованного 
сопровождения заявки от начала проведения 
формальной экспертизы до выдачи охран
ных документов  была проведена реорганиза
ция служб. Так, ведение Государственных ре
естров осуществляется в каждой экспертной 
службе самостоятельно.

2009 жылы «ҰЗМИ» РМҚК қызметі 
өнеркәсіптік меншік нысандарын заңнамалық 
та, практикалық та деңгейде қорғау жүйесін 
дамытуға бағытталды. Бұл Қазақстан Ре
спубликасы Президентінің 2003 жылғы 17 
мамырдағы № 1096 Жарғысымен бекітілген, 
2006 жылы Қазақстан Республикасының 2003
2015 жылдарға индустриалдыинновациялық 
даму стратегиясын іске асыру мақсатында 
қабылданған Қазақстан Республикасының 
20072011 жылдарға патент жүйесін дамыту 
Бағдарламасымен келісілген. 

«ҰЗМИ» РМҚК негізгі функция
сы – қашанда сараптама жұмысы бол мақ. 
Өнеркәсіптік меншік нысандары сарап
тамасының сапасын арттыру мақса тында 
тауар таңбалары мен өнеркәсіптік үлгі
лерді сараптау қызметінен өнеркәсіптік 
үлгілерді сараптау қызметі бөлініп шықты. 
Барлық дамыған елдер белгілі бір елдердің 
патенттікақпараттық ресурстарына жол тау
ып, өнеркәсіптік меншік нысандарының са
раптамасы үшін ақпараттық ізденісті өздері 
жүргізеді. 

Қазіргі таңда «ҰЗМИ» РМҚК өнеркәсіптік 
меншік нысандары бойынша заңнама аясын
да міндетті іздеу жұмыстарын жүргізуді іске 
асырып жатыр.  

Ағымдағы жылдың тамызынан бас
тап, озық елдердің қатарын толықтырып, 
біз дербес түрде өнеркәсіптік үлгілер бой
ынша іздеу жұмыстарын жүргізуді жүзеге  
асырамыз.  

Сонымен қатар сараптаманы жүргізу 
мерзімдерін қысқарту үшін, қорғау құжат
тарын беруді жылдамдату үшін және фор
малды сараптама жүргізуден бастап қор ғау 
құжатын бергенге дейін өтінімнің орталық
тандырылған жетектемесі үшін қызметтерді 
қайта құру ісі жүргізілді. Сондықтан Мемле
кеттік тізілімдерді жүргізу әр сараптау 
қызметінде дербес жүргізіледі. 
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Бюджеттік бағдарлама шеңберінде 
Қазақстан Республикасының «CISPatent» 
аймақтық ақпараттық өнімінің шығарылуына 
қатысымы жалғасып келеді, осыған байланы
сты аталған өнімнің шығарушысына дискіге 
кірістіру үшін жүйелі түрде ақпарат беріледі. 
Сонымен қатар ұлттық патенттік құжаттардың 
мемлекеттік тілге және ағылшын тіліне аудар
масы тұрақты жүзеге асырылуда. 

2009 жылы Қазақстан Республикасы 
мен оның шегіндегі барлық қызығушылық 
танытқан пайдаланушыларға тарату мақса
тында оптикалық дискілерге жазуға арналған 
«Қазақ стан патенттері: әдебиеттер», «Қа
зақ стан патенттері: толық сипаттама», «Қа
зақстан патенттері: рефераттар» электронды 
мәліметтер қорын қалыптастыру жалғасын 
тапты, сондайақ өнеркәсіптік меншіктің 
барлық нысандары бойынша мәліметтер қо
рын толықтыру арқылы электронды мәлі
меттер қорының ізденістік жүйесі жетіл
дірілді.

2009 жылдың қыркүйегінен бастап 
өнер кәсіптік қолданысқа «ҰЗМИ» ААЖ 
Автоматтандырылған ақпараттық жүйесі 
ендірілді.  

«ҰЗМИ» ААЖ өнеркәсіптік меншік ны
сандарына қорғау құжаттарымен жұмысты, 
аталған құжаттармен іс жүргізуді автомат
тандыру және оңтайландыру және Институт 
қызметтерінің арасында электрондық құжат 
айналымын ұйымдастыру тұрғысындағы  бағ
дарламалық қамтамасыз етуді ауыстыруға жә
не институт қызметтерінің барлық функцио
налдық талаптарын орындауға арналған. 

Өнертапқыштық пен патенттік жүйені 
насихаттаудың Патенттік бағдарламасының 
тармақтарын іске асыруды орындауда бірқатар 
ісшаралар жасалды. 

Олардың ішінде 2009 жылы 26 сәуірде 
Астана қ. өткен өнертапқыштық саласындағы 
жетістіктердің «Шапағат» Республикалық 
конкурсы маңызды болып табылады. Іс
шара елдің индустриалдыэкономикалық 
дамуындағы инновациялық қызметі мен 
өнертапқыштық рөлін жанжақты артты
ру мақсатында, сонымен қатар өнеркәсіптік 
меншік саласындағы үздік жетістіктерді жан
жақты насихаттау, аталған салаға инвести

В рамках бюджетной программы продол
жается участие Республики Казахстан в вы
пуске регионального информационного про
дукта «CISPatent», в связи с чем систематиче
ски предоставляется информация производи
телю данного продукта для включения в диск, 
также постоянно осуществляется перевод на
циональных патентных документов на госу
дарственный и английский языки.

В 2009 году продолжено формирование 
электронной базы данных «Патенты Казах
стана: библиография», «Патенты Казахста
на: полные описания», «Патенты Казахстана: 
рефераты», предназначенные для записи на 
оптические диски с целью распространения 
по Республике Казахстан и за ее пределами 
всем заинтересованным пользователям, так
же модернизирована поисковая система элек
тронной базы данных с дополнением баз дан
ных по всем объектам промышленной соб
ственности.

С  сентября 2009 года внедрена в промыш
ленную эксплуатацию Автоматизированная 
информационная система АИС «НИИС».

АИС «НИИС» предназначена для полного 
перекрытия всех функциональных требова
ний служб Института в плане автоматизации 
и упрощения работы с охранными докумен
тами на объекты промышленной собственно
сти, делопроизводством по данным докумен
там и организации электронного документоо
борота между службами Института.

Во исполнение реализации пунктов Па
тентной программы по  пропаганде изобрета
тельства и патентной системы был осущест
влен ряд мероприятий.

Среди них одним из важных является еже
годный Республиканский конкурс достиже
ний в области изобретательства «Шапағат», 
который прошел 26 апреля 2009 года в г. 
Астана. Мероприятие организовывается в це
лях всестороннего повышения роли иннова
ционной деятельности и изобретательства 
в индустриальноэкономическом развитии 
страны, а также в интересах всесторонней 
пропаганды лучших достижений в сфере про
мышленной собственности, содействия при
влечению инвестиций в данную сферу и вне
дрению перспективных разработок в произ
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цияларды тарту және өрісті әзірлемелерді 
өндірістік секторға ендіру мүддесіне сәйкес 
ұйымдастырылады. «Шапағат2009» ДЗМҰ
ның қазақстандық өнертапқыштарға үш ма
рапат тағайындауымен ерекшеленді. 

Дүниежүзілік зияткерлік меншік ұйымы
мен және зияткерлік меншікті қорғау 
саласындағы өзге де аймақтық патенттік 
ұйымдармен және шетелдік патенттік ведом
стволармен ынтымақтастықты жүзеге асы
ру мақсатында ісшаралар өткізілді. Соның 
ішінде ең маңызды түрлерін атап кеткен жөн. 

2009 жылдың сәуірінде Алматы қ. «Ұлт
тық зияткерлік меншік институты» РМҚК 
Филиалының Оқу орталығында «Өнер
кәсіптік меншік нысандарын құқықтық 
қорғау. Патенттік кооперация туралы Келісім
шарт (РСТ). «ЕАПАТАЖ» МҚ іздеу мүм
кіндігі» тақырыбында семинар өтті. Се
минар институттың Оқу орталығының ба
стамасы бойынша Еуразиялық патенттік 
ведомствосының қолдауы арқылы оның 
бөлімшелері басшыларының қатысуымен 
ұйымдастырылды. 

2009 жылғы 17 шілдеде ДЗМҰ қолдауымен 
«Патенттік іздеу арқылы технологиялардың 
айқындалуы. РСТ рәсімі бойынша халық
аралық өтінімдерді беру» семинары өтті. 
Аталған ісшара Комитет пен «ҰЗМИ» 
РМҚК сарапшыларының патенттік құқық, 
патенттік ізденіс, сонымен қатар патенттік 
және патенттік емес ақпаратты алу тәсілдері 
саласында білімдерін арттыруға бағытталды, 
сонымен қатар ДЗМҰ, Дүниежүзілік 
Денсаулық сақтау Ұйымының (ДДҰ) және 
т.б. халықаралық мәліметтер қорына сәйкес 
жұмыстарға айрықша көңіл бөлінді. 

2009 жылы 78 қазанда ДЗМҰ қолдауымен 
«Таңбаларды халықаралық тіркеу туралы» 
халықаралық семинар өтті. Семи нар өткізудің 
мақсаты Қазақстан Республикасының алдағы 
уақытта Мадрид келісіміне Хаттамаға қосы
луы болды. Сонымен бірге ДЗМҰ өкілдері 
«ҰЗМИ» РМҚК келді. Мұнда олар институт 
жұмысымен танысып, өз тәжірибелерімен та
уар таңбалары мен тауар шығарылған жерлер 
атауларын сараптау қызметінің сарапшыла
рымен бөлісуге мүмкіндік алды. 

водственный сектор. «Шапағат2009» ознаме
новался тем, что впервые ВОИС учредила три 
награды для казахстанских изобретателей.

В целях осуществления сотрудничества с 
Всемирной организацией интеллектуальной 
собственности и иными региональными па
тентными организациями и зарубежными па
тентными ведомствами в области охраны ин
теллектуальной собственности были прове
дены мероприятия, среди которых следует от
метить наиболее важные.

Так  в апреле 2009 года в г. Алматы на базе 
учебного центра РГКП «НИИС» прошел се
минар «Правовая охрана объектов промыш
ленной собственности. Договор о патентной 
кооперации (РСТ). Поисковые возможности 
БД «ЕАПАТИС». Семинар был организован 
по инициативе Учебного центра института 
при поддержке Евразийского патентного ве
домства (ЕАПВ) с участием руководителей 
его подразделений.

17 июля 2009г. в г. Астана при поддерж
ке ВОИС прошел семинар: «Выявление тех
нологий посредством патентного поиска. По
дача международной заявки по процедуре 
РСТ». Данное мероприятие было направлено 
на повышение знаний сотрудников Комитета 
и экспертов РГКП «НИИС» в области патент
ного права, патентного поиска, а также спосо
бах получения патентной и непатентной ин
формации, кроме того уделялось особое вни
мание работе с соответствующими междуна
родными базами данных ВОИС, Всемирной 
Организации Здравоохранения (ВОЗ) и др.

78 октября 2009 года также при поддерж
ке ВОИС прошел международный семи
нар: «Присоединение Республики Казахстан 
к Протоколу к Мадридскому соглашению о 
международной регистрации знаков». Це
лью проведения семинара было предстоящее 
присоединение Республики Казахстан к Про
токолу к Мадридскому соглашению. Кроме 
того, представители ВОИС посетили РГКП 
«НИИС», где имели возможность ознако
миться с работой института и поделиться сво
им опытом с экспертами службы экспертизы 
товарных знаков и наименований мест проис
хождения товаров.
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 ӨНеРКӘсІптІК МеНШІК НысАНдАРыН сАРАптАУ  
ЖӘНе тІРКеУ  
ЭКспеРтИЗА И РеГИстРАЦИЯ оБЪеКтов  
пРоМыШлеННой соБствеННостИ

2кестеде 2009 жылы өнеркәсіптік меншік 
нысандарына берілген қорғау құжаттары бой
ынша мәліметтер көрсетілген. 

В Таблице 2 отражены сведения по выдан
ным охранным документам на объекты про
мышленной собственности в 2009 году.

2009 жылы «ҰЗМИ» РМҚК барлығы 5727 
өтінім келіп түсті, оның ішінде өнертабысқа 
1705 өтінім, 105 – пайдалы модельдерге, 
167  өнеркәсіптік үлгілерге, 3618 – тауар 
таңбаларына, 3 – тауар шығарылған жерлер 
атауларына, 130 – селекциялық жетістіктерге. 
2008 жылы 6244 өтінім түсті. 

1кесте.

Как представлено в Таблице 1, всего в 2009 
году в РГКП «НИИС» поступило 5727 зая
вок, из них на изобретения 1705 заявок, 105 
– на полезные модели, 167 – на промышлен
ные образцы, 3618 – на товарные знаки, 3 – на 
наименования мест происхождения товара, 
130 – на селекционные достижения.

Таблица 1

сведения по поступившим в РГКп «НИИс» заявкам на выдачу охранных документов на объекты 
промышленной собственности в 2009 г.

сведения по заявкам
(январь-декабрь 2009 г.)

Количество поступивших заявок
от национальных  

заявителей
от  иностранных

заявителей всего

по изобретениям 1513 192 1705
по полезным моделям 80 25 105
по промышленным образцам 91 76 167
по товарным знакам 1754 1864 3618
по наименованию места происхождения товара 3  3

по селекционным достижениям

породы животных
18  18

сорта растений
110 2 112

2009 жылы қорғау құжатын беруге «ҰЗМИ» РМқК келіп түскен өтінімдер бойынша мәліметтер 

Өтінімдер бойынша мәліметтер
(қаңтар-желтоқсан 2009 ж.)

Келіп түскен өтінімдер саны
Ұлттық өтінім 
берушілерден

Шетелдік өтінім 
берушілерден Барлығы

Өнертабыcтар бойынша 1513 192 1705
пайдалы модельдер бойынша 80 25 105
Өнеркәсіптік үлгілер бойынша 91 76 167
тауар таңбалары бойынша 1754 1864 3618
тауар шығарылған жерлер атаулары бойынша 3  3

селекциялық жетістіктер бойынша

жануарлар тұқымдары
18  18

өсімдіктер сорттары 
110 2 112
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2кесте. Таблица 2

2009 жылы «ҰЗМИ» РМқК өнеркәсіптік меншік нысандарына берілген қорғау құжаттары бойынша 
мәліметтер 

2009 жылы берілген қорғау 
құжаттары бойынша 

мәліметтер 

Берілген қорғау 
құжаттарының 
(патенттердің) 

саны 

Берілген қорғау 
құжаттарының 

(алдын ала 
патенттердің) саны 

Берілген қорғау 
құжаттарының 
(инновациялық 

патенттердің) саны 

Берілген қорғау 
құжаттарының 
(куәліктердің) 

саны 
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Өнертабысқа 162 63 234 47 1167 14  
1687Барлығы 225 281 1181 

пайдалы модельдерге 58 47      
105

Барлығы 105   
Өнеркәсіптік үлгілерге 53 154 28 1    

236Барлығы 207 29  
селекциялық жетістіктерге 20 1      

21Барлығы 21   
тауар таңбаларына       1239 2419

3658Барлығы    3658
Жалпыға мәлім тауар 
таңбаларына 
(сертификаттар)

       6
6

Барлығы    6

сведения по выданным охранным документам на объекты промышленной собственности РГКп 
«НИИс» в 2009 г.

сведения по выданным 
охранным документам 

в 2009 г.

Количество 
выданных 
охранных 

документов 
(патентов)

Количество 
выданных охран-
ных документов 

(предварительных 
патентов)

Количество 
выданных охран-
ных документов 
(инновационных 

патентов)

Количество 
выданных охран-
ных документов 
(свидетельств)
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На изобретения 162 63 234 47 1167 14  
1687всего 225 281 1181 

На полезные модели 58 47      
105всего 105   

На промышленные образцы 53 154 28 1    
236всего 207 29  

На селекционные 
достижения 20 1      

21всего 21   
На товарные знаки       1239 2419

3658всего    3658
На общеизвестные товарные 
знаки
(сертификаты)

       6
6

всего    6
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 ӨНеРКӘсІптІК МеНШІК НысАНдАРыН сАРАптАУ  
ЭКспеРтИЗА оБЪеКтов пРоМыШлеННой  
соБствеННостИ

Служба экспертизы  изобретений, полез
ных моделей и селекционных достижений 
осуществляет экспертизу заявок на изобре
тения, полезные модели и селекционные до
стижения. В составе службы имеются следу
ющие сектора: химии и металлургии, биоло
гии и ветеринарии, медицины и фармацевти
ки, механики и электротехники, международ
ных и евразийских заявок.

В соответствии с принятым законом от 
02.03.2007г. № 237 «О внесении изменений 
и дополнений в некоторые законодательные 
акты Республики Казахстан по вопросам ин
теллектуальной собственности» осущест
вляется прием заявок на выдачу двух видов 
охранных документов – патента на изобрете
ние, полезную модель, селекционное дости
жение, промышленный образец и инноваци
онного патента на изобретение.

Өнертабыстарды, пайдалы модельдер мен 
селекциялық жетістіктерді сараптау қызметі 
өнертабыстарға, пайдалы модельдер мен 
селекциялық жетістіктер өтінімдерін сарапта
уды іске асырады. Қызмет құрамында келесі 
секторлар бар: химия және металлургия, био
логия және ветеринария, медицина және фар
мацевтика, механика және электротехника, 
халықаралық және еуразиялық өтінімдер.

 «Қазақстан Республикасының кейбір 
заңнамалық актілеріне зияткерлік меншік 
мәселелері бойынша өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу туралы» қабылданған 
02.03.2007 ж. № 237 заңына сәйкес қорғау 
құжатының екі түрін беруге өтінімдер 
қабылданады: өнертабысқа, пайдалы мо
дельге, селекциялық жетістікке, өнеркәсіптік 
үлгіге патент және өнертабысқа инновациялық 
патент.

 ӨНеРтАБыстАРҒА пАтеНт БеРУ ӨтІНІМдеРІНІҢ  
ФоРМАлды сАРАптАМАсы 
ФоРМАлЬНАЯ ЭКспеРтИЗА ЗАЯвоК НА выдАчУ  
пАтеНтА НА ИЗоБРетеНИЯ

Өнертабысқа патент беру өтінімдеріне са
раптама жүргізу кезеңдерінің бірі – формал
ды сараптама жүргізу болып табылады. Фор
малды сараптама кезеңінде: 

• барлық қажетті құжаттардың болуы; 
• оларға белгіленген талаптардың орын

далуы;
• өтінімдерді беру мерзімінің белгіленуі;
• өнертабыстар бірлігінің талаптарын 

қадағалау;
• өнертабысты құқықтық қорғау беріле

тін нысандарға жатқызу мүмкіндігі;
• басымдық сұрату тәртібін қадағалау;

Одним из этапов прохождения экспертизы 
заявок на выдачу патента на изобретение явля
ется проведение формальной экспертизы. На 
этапе формальной экспертизы проверяется:

• наличие всех необходимых документов;
• выполнение установленных требова

ний к ним;
• установление даты подачи заявки;
• соблюдение требования единства изо

бретения;
• возможность отнесения изобретения 

к объектам, которым предоставляется 
правовая охрана;

• соблюдения порядка испрашивания 
приоритета;
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• Халықаралық патенттік классифика
цияның (ХПК) әрекеттегі түзетіліміне 
сәйкес өтінімді алдын ала классифика
циялау.

Формалды сараптама аяқталған соң өтінім 
берушіге оның нәтижелері туралы хабарлама 
хат жіберіледі. 

2009 жылы формалды сараптама кезеңінен 
өту үшін қызметке өнертабысқа патент беру
ге келіп түскен ұлттық өтінімдер саны – 151 
құрады, оның ішінде басымдық көрсеткен 
жеке тұлға болып табылатын ұлттық өтінім 
берушілерден келіп түскен өтінімдер саны – 
101. Заңды тұлға болып табылатын ұлттық 
өтінім берушілерден 50 өтінім келіп түсті. 
(3кесте) 

3кесте.

Өнертабыстарға патент беруге 2009 жылы 
формалды сараптама сатысына келіп түскен 

ұлттық өтінімдерді бөлу

Ұлттық өтінімдер
2009 жыл ішінде 

Жеке 
тұлғалар

Заңды 
тұлғалар Барлығы

101 50 151

4кестеде формалды сараптамадан 
өткізу үшін осы қызметке шетелдік өтінім 
берушілерден өнертабыстарға патент беру
ге келіп түскен өтінімдер туралы мәліметтер 
көрсетілген. Келіп түскен өтінімдердің жал
пы саны – 178, оның ішінде 157 алыс 
шетелдік өтінім берушілерден келіп түсті, 
таяу шетелдік өтінім берушілерден 21 өтінім 
келіп түсті. Өтінімдердің көп бөлігі – 131 
патенттік кооперация туралы Келісімшартқа 
(РСТ) сәйкес келіп түсті.

• предварительное классифицирование 
заявки в соответствии с действующей 
редакцией Международной патентной 
классификации (МПК).

По окончании формальной экспертизы за
явителю направляется уведомление о ее ре
зультатах.

В 2009 году количество поступивших в 
службу для прохождения стадии формаль
ной экспертизы национальных заявок на вы
дачу патента на изобретения составило – 
151, из них преобладающее количество зая
вок,   поступивших от национальных заявите
лей – 101, являющихся физическими лицами. 
От национальных заявителей, являющихся 
юридическими лицами поступило 50 заявок  
(Таблица 3).

Таблица 3

Распределение национальных заявок на выдачу 
патента  на изобретения, поступивших  на стадию 

формальной экспертизы за 2009 год

Национальные 
заявки за 2009 год

Физиче-
ские лица

Юридиче-
ские лица всего

101 50 151

В Таблице 4 представлены данные о за
явках на выдачу патента на изобретения 
от иностранных заявителей, поступивших в 
службу для прохождения формальной экспер
тизы. Так, общее количество поступивших за
явок составило – 178, среди которых 157 по
ступило от иностранных заявителей дальнего 
зарубежья, от иностранного заявителя ближ
него зарубежья поступила 21 заявка. Наи
большее количество поступивших заявок – 
131, поступило в соответствии с Договором о 
патентной кооперации (РСТ).
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4кесте.

Өнертабыстарға патент беруге формалды 
сараптама сатысына келіп түскен шетелдік 

өтінімдерді бөлу 

Шетелдік өтінімдер

2009
БарлығыЖақын 

шетелдер
Алыс 

шетелдер
Конвенциялық 
басымдық сұратумен 
берілгендері

11 30 41

Конвенциялық 
басымдық сұратпай 
берілгендері

5 1 6

Рст рәсімі бойынша 
ұлттық фазаға 
кіргендері

5 126 131

Барлығы 21 157 178

Таблица 4

Распределение иностранных заявок на выдачу 
патента  на изобретения, поступивших  на стадию 

формальной экспертизы

Иностранные заявки
2009

всегоБлижнее 
зарубежье

дальнее 
зарубежье

поданные с испраши-
ванием конвенцион-
ного приоритета

11 30 41

поданные без испра-
шивания конвенцион-
ного приоритета

5 1 6

вступившие в нацио-
нальную фазу по про-
цедуре Рст

5 126 131

всего 21 157 178

 ӨНеРтАБыстАР 
ИЗоБРетеНИЯ

Патент беруге өтінімді сараптаудың келесі 
кезеңі  мәні бойынша сараптама жүргізу бо
лып табылады. Инновациялық патент беру 
өтінімдері формалды сараптама жүргізуді 
қажет етпейді. 

Қызмет сарапшылары 2009 жылы 1689 
өтінімді қарастырды, олардан: өнертабыстарға 
– 1642, пайдалы модельдерге – 47. 

Есеп жылында сараптама нәтижелері бой
ынша өтінім берушілерге 1658 қорытынды 
жіберілді, атап айтқанда: 

 ұлттық өтінім берушілерге патент беру 
туралы 285 және шетелдік өтінім берушілерге 
118 қорытынды; 

 54 қорытынды ұлттық өтінім берушілерге 
өнертабыстарға алдын ала патент беру тура
лы және 44 шетелдік өтінім берушілерге; 

 1088 қорытынды ұлттық өтінім 
берушілерге өнертабыстарға инновациялық 
патент беру туралы және 4 шетелдік өтінім 
берушілерге; 

 31 қорытынды ұлттық өтінім берушілерге 
пайдалы модельдерге патент беру туралы 
және 18 шетелдік өтінім берушілерге. 

2009 жылы ұлттық өтінім берушілердің 
өнертабысына  алдын ала патент беруден бас 

Следующим этапом проведения эксперти
зы заявки на выдачу патента является прове
дение экспертизы по существу. Заявки на вы
дачу инновационного патента минуют прове
дение формальной экспертизы.

В 2009 году количество заявок, рассмо
тренных экспертами службы – 1689, из них: 
на изобретения – 1642, на полезные модели – 47. 

В отчетном году по результатам эксперти
зы заявителям направлено 1658 заключений, 
из них:

 285 заключений о выдаче патента на изо
бретение национальным заявителям и 118 
иностранным заявителям;

 54 заключения о выдаче предварительно
го патента на изобретение национальным зая
вителям и 44 иностранным заявителям;

 1088 заключений о выдаче инновацион
ного патента на изобретение национальным 
заявителям и 4 иностранным заявителям;

 31 заключение о выдаче патента на полез
ную модель национальным заявителям и 18 
иностранным заявителям.

В 2009 году количество заключений об от
казе в выдаче предварительного патента на 
изобретение составило 3 и 13 заключений 
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тарту жөніндегі қорытынды – 3 және өнер
табысына инновациялық патент беруден бас 
тартылғандығы туралы  қорытынды саны 
– 13 құрады. 2008 жылы 1550 қорытынды 
жіберілді. 

5кестеде өнертабыстарға жылдар бойын
ша келіп түскен өтінімдердің жалпы саны 
көрсетілген. Сонымен 2009 жылы қорғау 
құжатын беруге 1705 өтінім келіп түсті, 
оның ішінде: ұлттық өтінім берушілерден 
өнертабыстарға қорғау құжаттарын беруге – 
1513 және шетелдік өтінім берушілерден – 192 
өтінім. Аталған көрсеткіштер өнертабыстарға 
келіп түскен өтінімдер санының өткен 
жылмен салыстырғанда 1,8 % артқанын 
куәландырады. Сонымен қатар ұлттық өтінім 
берушілердің берген өтінімдері 2,6 %  артқан.

5кесте.

об отказе в выдаче инновационного патента 
на изобретение национальным заявителям. 
В 2008 году было направлено 1550 заключе
ний.

В Таблице 5 приведено общее количество 
поступивших заявок на изобретения по го
дам. Так, в 2009 году поступило 1705 заявок 
на выдачу охранных документов на изобрете
ния, из них 1513 заявок от национальных зая
вителей и 192 заявки – от иностранных заяви
телей. Данные показатели свидетельствуют о 
повышении количества поступивших заявок 
на изобретения на 1,8 % в сравнении с про
шлым годом. Повышение на 2,6 %  также по
казывает количество поданных заявок нацио
нальными заявителями.

Таблица 5

Өнертабыстарға жылдар бойынша қорғау құжаттарын беруге өтінімдер беру 

Өтінімдер 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Бар-
лығы

1992-
2009

«ҰЗМИ» РМқК-ға берілді, барлығы 1697 1798 1867 1626 1557 1838 1674 1705 13762 31007
олардың ішінде ұлттық өтінім 
берушілерден
Из них национальными заявителями

1594 1696 1756 1523 1433 1644 1474 1513 12633 26372

Шетелдік өтінім берушілерден
Иностранными заявителями 103 102 111 103 124 194 200 192 1129 4635

подача заявок на выдачу охранных документов на  изобретения по годам

Заявки 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 всего 1992-
2009

подано в РГКп «НИИс», всего 1697 1798 1867 1626 1557 1838 1674 1705 13762 31007
Из них:
Национальными заявителями 1594 1696 1756 1523 1433 1644 1474 1513 12633 26372
Иностранными заявителями 103 102 111 103 124 194 200 192 1129 4635
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 Распределение заявок на выдачу охран
ных документов на изобретения, поданных 
иностранными заявителями по годам пока
зано в Таблице 6. Всего на изобретения по
ступили 192 иностранные заявки. Из них до
минирующее количество заявок подано в 
соответствии с Договором о патентной коо
перации (РСТ) – 122 заявки.

Таблица 6

 Өнертабыстарға қорғау құжаттарын 
беруге шетелдік өтінім берушілерден келіп 
түскен өтінімдерді жылдар бойынша бөлу 
6кестеде көрсетілген. Өнертабысқа барлығы 
192 шетелдік өтінім келіп түсті. Оның ішінде 
басым бөлігі – 122 өтінім Патенттік коопера
ция туралы Келісімшартқа сәйкес берілген.

6кесте.

Шетелдік өтінім берушілерден өнертабыстарға қорғау құжаттарын беруге жылдар  
бойынша өтінімдер беру  

подача заявок на выдачу охранных документов на изобретения иностранными  
заявителями по годам

Шетелдік өтінімдер
Иностранные заявки 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Барлығы

всего
Конвенциялық басымдықты сұратып берілгендері
поданные с испрашиванием конвенционного 
приоритета

18 21 22 17 20 31 32 46 207

Конвенциялық басымдықты сұратпай берілгендері
поданные без испрашивания конвенционного 
приоритета

16 11 8 7 13 10 20 24 109

Рст рәсімі бойынша ұлттық фазаға кіргендер
вступившие в национальную фазу по процедуре 
Рст

69 70 81 79 91 153 148 122 813

Барлығы/всего 103 102 111 103 124 194 200 192 1129
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Шетелдік өтінім берушілердің өнертабыстарға берген өтінімдері 
Подача заявок на изобретения иностранными заявителями

Конвенциялық біріншілікті сұрай отырып берілгендер  /
Поданные с испрашиванием конвенционного приоритета 

Конвенциялық біріншілікті сұрамай берілгендер  /             
Поданные без конвенционного приоритета 

РСТ процедурасы бойынша ұлттық фазаға кіргендер  /
Вступившие в национальную фазу  по процедуре РСТ

 
В 2009 году по результатам формальной 

экспертизы выдано 54 заключения о выдаче 
предварительного патента национальным за
явителям и 44 – иностранным.

По результатам экспертизы по существу 
заявок на изобретения заключения о выдаче 
патента направлено 285 национальным заяви
телям и 118 иностранным заявителям.

В отчетном году направлены заключения о 
выдаче инновационного патента на изобрете
ния 1088 национальным заявителям и 4 ино
странным заявителям.

В 2009 году возросло количество выдан
ных инновационных патентов, так нацио
нальным заявителям выдано 1167 инноваци
онных патентов на изобретения, иностран
ным – 14, тогда как 2008 году национальным 
заявителям выдано 354 инновационных па
тента.

Национальным заявителям выдано 162 па
тента на изобретения, а иностранным – 63, в 
2008 году эти показатели составляли 132 и 39 
соответственно.

Национальным заявителям выдано 234 
предварительных патентов на изобретения, 
иностранным – 47.

Всего в 2009 году выдано 1687 охранных 
документов на изобретения (Таблица 7).

2009 жылы формалды сараптама нәти
желері бойынша ұлттық өтінім берушілерге 
алдын ала патент беру туралы 54 қорытынды 
және шетелдік өтінім берушілерге – 44 
қорытынды берілді. 

Өнертабыстарына өтінімдердің мәні бой
ынша сараптама нәтижелері бойынша ұлттық 
өті нім берушілерге жіберілген патент беру 
тура лы қорытындылар саны 285 болды. 
Шетел дік өтінім берушілерге 118 қорытынды 
жіберілді. 

Есеп жылында ұлттық өтінім берушілерге 
өнертабыстарына инновациялық патент беру 
туралы 1088 қорытынды жіберілсе, шетелдік 
өтінім берушілерге 4 қорытынды жіберілді. 

 2009 жылы ұлттық өтінім берушілердің 
өнертабыстарына 1167 инновациялық па
тент, шетелдік патент иегерлерге – 14, ал 
2008 жылы ұлттық өтінім берушілерге 354 
инновациялық патент берілді. 

Ұлттық өтінім берушілердің өнертабыс
тары на 162 патент, ал шетелдік өтінім беруші
лерге – 63 патент берілді. 2008 жылы бұл 
көрсеткіш 132 және тиісінше 39 болған. 

Ұлттық өтінім берушілер өнертабыстарына 
берілген алдын ала патент саны  234, шетелдік 
өтінім берушілерге – 47.

2009 жылы өнертабысқа барлығы 1687 
қор ғау құжаты берілді (7кесте).
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7кесте  
Таблица 7.

Өнертабыстарына жылдар бойынша қорғау құжаттарын беру 
выдача охранных документов на изобретения по годам

қорғау құжаттары
охранные документы 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 всего 1993-

2009
Берілгені, барлығы
выдано, всего 1695 1521 1542 1672 1671 1010 1755 1687 12553 24503

олардан ұлттық патент иегерлеріне
Из них национальным патентообладателям

Алдын ала патенттер
предварительные патенты 1315 1251 1287 1435 1328 790 1126 234 8766 15812

патенттер
патенты 147 132 128 101 202 129 132 162 1133 3561

Инновациялық патенттер
Инновационные патенты      5 354 1167 1526 1526

Шетелдік патент иегерлеріне
Иностранным патентообладателям

Алдын ала патенттер
предпатенты 101 71 72 89 75 64 104 47 623 1387

патенттер
патенты 132 67 55 47 66 22 39 63 491 2203

Инновациялық патенттер
Инновационные патенты        14 14 14
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ҚР өнертабыстарға берілген қорғау құжаттары 
Выдача охранных документов РК на изобретения

Ұлттық патент иегерлеріне, алдын ала
патенттер  / Национальным патентообладателям,
предпатенты                                                            

Ұлттық патент иегерлеріне, патенттер  /
Национальным патентообладателям, патенты

Ұлттық патент иегерлеріне, инновациялық
патенттер  / Национальным патентообладателям,
инновационные патенты                            

Шетелдік патент иегерлеріне, алдын ала патент
/ Иностранным патентообладателям,
предпатент

Шетелдік патент иегерлеріне, патент /
Иностранным патентообладателям, патенты

Шетелдік патент иегерлеріне, алдын ала патент
/ Иностранным патентообладателям,
инновационные патенты
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8кесте 
Таблица 8.

Хпс тарауы бойынша өнертабыстарына қорғау құжаттарын беруге 2009 жылы  
берілген өтінімдерді бөлу  

Распределение поданных в 2009 году заявок на выдачу охранных документов на изобретения  
по разделам МпК

Хпс тарауы/Раздел МпК

Өнертабыстарға қорғау құжаттарын беруге өтінімдер/
Заявки на выдачу охранных документов на изобретения

Ұлттық
Национальные

Шетелдік
Иностранные

Барлығы
всего

A Адамның өмірлік қажеттерін қанағаттандыру / 
Удовлетворение жизненных потребностей человека 356 78 434

B Әртүрлі технологиялық процестер
Различные технологические процессы 243 70 313

C Химия және металлургия
Химия и металлургия 314 3 317

D тоқыма және қағаз
текстиль и бумага 110 37 147

E құрылыс, тау-кен істері
строительство, горное дело 120 1 121

F Механика, жарық беру, жылу
Механика, освещение, отопление 160 1 161

G Физика 132 2 134
H Электрлендіру / Электричество 78  78

Барлығы / всего 1513 192 1705

Ұлттық өтінімдердің бөлінісі        
 Распределение национальных заявок

A 
23%

B
16%

C
21%

D
7%

E
8%

F
11%

G
9%

H
5%

Шетелдік өтінімдердің бөлінісі     
 Распределение иностранных заявок

A 
40%

B
36%

C
2%

D
19%

H
0%

F
1%

G
1%

E
1%

8кестеде ХПС тарауы бойынша 
өнертабыстарына қорғау құжаттарын беру
ге берілген өтінімдерді бөлу келтірілген. Бұл 
көрсеткіштер ұлттық өтінімдердің басым 
саны А – «Адамның өмірлік қажеттіліктерін 
қанағаттандыру» тарауы бойынша, әрі 
қарай С – «Химия және металлургия» та
рауы бойынша берілгенін куәландырады. 
Шетелдік өтінім берушілерден келіп түскен  
өтінімдердің көшбасшылық жағдайы ХПС 
А – «Адамның өмірлік қажеттіліктерін 
қанағаттандыру», әрі қарай В – «Әр түрлі 

В Таблице 8 приведено распределение по
данных заявок на выдачу охранных докумен
тов по разделам МПК. Данные показатели 
свидетельствуют о том, что преобладающее 
количество национальных заявок подано по 
разделу А – «Удовлетворение жизненных по
требностей человека», далее следует по раз
делу С – «Химия и металлургия». Иностран
ными заявителями также лидирующее поло
жение занимает количество поступивших за
явок по разделу класса МПК А – «Удовлет
ворение жизненных потребностей человека», 
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технологиялық процесстер» тарауы бойынша 
орын алған.

2009 жылдың қолданыстағы, тоқтатылған 
және қалпына келтірілген қорғау құжаттары 
 өнертабыстарына инновациялық және ал
дын ала патенттер және патенттер бойынша 
көрсеткіштер 9кестеде берілген. 

далее по разделу В – «Различные технологи
ческие процессы».

В Таблице 9 представлены сведения по 
действующим, прекращенным и восстанов
ленным охранным документам – инноваци
онным, предварительным патентам и патен
там на изобретения 2009 года.

9кесте 
Таблица 9

31.12.2009 ж. жағдай бойынша өнертабыстарына қолданыстағы, қолданысы тоқтатылған және қалпына 
келтірілген қорғау құжаттарының саны 

Количество действующих, прекративших действие и восстановленных охранных документов на 
изобретения  по состоянию на 31.12.2009

2009 жылы қорғау құжаттары берілді, барлығы
выдано охранных документов в 2009 году, всего 1687

Өнертабыстарға қолданыстағы қорғау құжаттарының саны
Количество действующих охранных документов на изобретения

Инновациялық патент
Инновационный патент 1181

Патент 225
Алдын ала патент
Предварительный патент 281

2009 жылы қолданысын тоқтатты
Прекратили действие в 2009 году 1893

2009 жылы қолданысы тоқтатылды
Восстановили действие в 2009 году 56

10кесте 
Таблица 10

Ұлттық өтінім берушілерден өнертабыстарына қорғау құжаттарын беруге жылдар бойы түскен 
өтінімдерді өңірлер бойынша бөлу 

Распределение по регионам поступивших от национальных заявителей заявок на выдачу охранных 
документов на изобретения по годам 

Өңір / Регион 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Бар-

лы ғы/
всего

1992-
2009

Алматы 844 920 953 758 690 819 507 741 6232 13283
Алматы обл.
Алматинская обл. 55 36 56 27 28 27 68 29 326 670

Астана 98 75 73 82 105 96 138 151 818 1253
Ақмола обл.
Акмолинская обл. 19 17 20 40 19 28 41 11 195 413

Ақтөбе обл.
Актюбинская обл. 30 35 22 20 22 31 33 26 219 442

Атырау обл.
Атырауская обл. 10 20 15 6 12 8 7 12 90 175

Шығыс қазақстан обл.
восточно-Казахстанская обл. 108 164 117 87 136 120 127 131 990 2223

Жамбыл обл.
Жамбылская обл. 105 90 92 78 47 109 84 76 681 1227

Батыс қазақстан обл.
Западно-Казахстанская обл. 5 2 6 8 10 11 20 18 80 169

қарағанды обл.
Карагандинская обл. 125 115 142 144 96 120 109 122 973 2698

қостанай обл.
Костанайская обл. 39 30 38 39 39 35 59 27 306 509
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Өңір / Регион 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Бар-

лы ғы/
всего

1992-
2009

қызылорда обл.
Кызылординская обл. 6 6 6 13 6 6 21 9 73 118

Маңғыстау обл.
Мангистауская обл. 10 7 7 9 11 3 2 7 56 302

павлодар обл.
павлодарская обл. 38 65 68 78 98 77 108 48 580 913

солтүстік қазақстан обл.
северо-Казахстанская обл. 10 10 21 8 14 27 22 24 136 281

оңтүстік қазақстан обл.
Южно-Казахстанская обл. 92 104 120 126 100 127 128 81 878 1697

Барлығы
всего 1594 1696 1756 1523 1433 1644 1474 1513 12633 26373

10кестенің деректеріне сай өңірлер бой
ынша өнертабысқа қорғау құжатын беруге 
келіп түскен өтінімдердің көп саны Алматы 
қ. өтінім берушілерінен болды, бұл пайыздық 
қатынаста 48,97% құрайды, екінші орын
да Астана қаласы  9,98%, ал үшінші орын 
Шығыс Қазақстан облысына тиесілі   8,65%. 

11кесте өнертабыстарына қорғау құ
жаттарын беруге өтінім берген ұлттық 
өтінім берушілер құрамындағы жеке жә
не заңды тұлғалар санының Қазақстан 
Республикасының өңірлері бойынша 
бөлінісін бейнелейді. 

Наибольшее количество поступивших зая
вок на выдачу охранных документов на изо
бретения  по регионам подано заявителями г. 
Алматы, что в процентном соотношении со
ставило – 48,97%, второе место занимает г. 
Астана – 9,98%, а третье место принадлежит 
ВосточноКазахстанской области – 8,65%, 
данные приведены в Таблице 10.

Распределение физических и юридических 
лиц в составе национальных заявителей по ре
гионам Республики Казахстан, подавших за
явки на выдачу охранных документов на изо
бретения отражены в Таблице 11.

11кесте 
Таблица 11.

Ұлттық өтінім берушілер (заңды және жеке тұлғалар) өңірлер бойынша 2009 жылы өнертабыстарына 
қорғау құжаттарын беруге берген өтінімдерін бөлу 

Распределение поданных заявок на выдачу охранных документов на изобретения в 2009 году 
национальными заявителями (юридическими и физическими лицами) по регионам

қазақстан өңірлері
Регионы Казахстана

Заңды тұлғалардан 
өтінімдердің саны

Количество заявок от 
юридических лиц

Жеке тұлғалардан 
өтінімдердің саны

Количество заявок от 
физических лиц

Барлығы
всего

Алматы 449 292 741
Алматы обл.
Алматинская обл. 21 8 29

Астана 57 94 151
Ақмола обл.
Акмолинская обл. 6 5 11

Ақтөбе обл.
Актюбинская обл. 22 4 26

Атырау обл.
Атырауская обл.  12 12

Шығыс қазақстан обл.
восточно-Казахстанская обл. 89 42 131

Жамбыл обл.
Жамбылская обл. 61 15 76

Жалғасы  Продолжение
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қазақстан өңірлері
Регионы Казахстана

Заңды тұлғалардан 
өтінімдердің саны

Количество заявок от 
юридических лиц

Жеке тұлғалардан 
өтінімдердің саны

Количество заявок от 
физических лиц

Барлығы
всего

Батыс қазақстан обл.
Западно-Казахстанская обл. 13 5 18

қарағанды обл.
Карагандинская обл. 81 41 122

қостанай обл.
Костанайская обл. 19 8 27

қызылорда обл.
Кызылординская обл. 3 6 9

Маңғыстау обл.
Мангистауская обл. 2 5 7

павлодар обл.
павлодарская обл. 37 11 48

солтүстік қазақстан обл.
северо-Казахстанская обл. 5 19 24

оңтүстік қазақстан обл.
Южно-Казахстанская обл. 52 29 81

Барлығы
всего 917 596 1513

Өткен жылдағыдай Алматы қаласындағы, 
Шығыс Қазақстан облысындағы өнертабыс
тарына қорғау құжаттарын беруге заңды 
тұлғалардан өтінімдер саны айтарлықтай 
көп берілген. Өткен жылмен салыстырғанда 
заңды тұлғалардан келіп түскен өтінімдер 
саны өсіп, 2,57% құрайды.

Ұлттық өтінім берушілер  өнер табыс
тарына қорғау құжаттарын беруге жеке 
тұлғалар берген өтінімдер саны Алматы 
қаласында, Астана қаласында және Шығыс 
Қазақстан облысында басым. Өсім 2,57%  
көрсетеді.

12кестеде өнертабыстарына қорғау 
құжаттарын беруге шетелдік өтінім берушілер 
берген өтінімдердің бөлінісі берілген. АҚШ
тың, Германияның және Ресейдің берген 
өтінімдер саны неғұрлым көп. 2009 жылы 
өтінім берушілер тізімін Израиль, Бер
муды, Грузия, Қырғызстан сияқты елдер 
толықтырды. 

Жалғасы  Продолжение

Также как и в предыдущий год значитель
но большее количество заявок на выдачу 
охранных документов на изобретения подано 
юридическими лицами в г.Алматы, Восточно
Казахстанской области. В сравнении с про
шлым годом возросло количество поданных 
заявок юридическими лицами, что составля
ет  2,57%.

Существенно возросло количество заявок 
на выдачу охранных документов на изобрете
ния, поданных национальными заявителями 
– физическими лицами в г.Алматы, г.Астана 
и ВосточноКазахстанской области. Увеличе
ние составляет 2,75%.

Распределение поданных заявок на выда
чу охранных документов на изобретения ино
странными заявителями отражено в Табли
це 12. Наибольшее количество подано заяви
телями из США, Германии и России. В 2009 
году список пополнили иностранные заявите
ли из таких стран, как Израиль, Бермуды, Гру
зия, Кыргызстан.
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12кесте 
Таблица 12.

Шетелдік өтінім берушілердің өнертабыстарына жылдар бойынша қорғау құжаттарын беруге өтінімдер 
шыққан елдер бойынша бөлу 

Распределение по странам происхождения заявок на выдачу охранных документов на  изобретения от 
иностранных заявителей  по годам 

№ Өтінімдер шыққан ел
страна происхождения заявки 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 всего

1 Австралия      2 1 1 4
2 Австрия      3 4 3 10
3 Әзірбайжан/Азербайджан       3  3
4 Бельгия      1   1
5 Бермуды        1 1
6 Болгария       1  1
7 Бразилия       2 1 3

8 Ұлыбритания
великобритания 3 1  3  6 1 2 16

9 венгрия       2 1 3
10 Германия 15 26 28 17 5 20 26 27 164
11 Грузия        1 1
12 дания       3 1 4
13 Израиль        2 2

14 Үндістан
Индия 5 4 2  1 3 6  21

15 Испания      1   1
16 Италия 4 11 5 6 1 6 4 8 45

17 Кайманово аралдары
Каймановы острова       1 1 2

18 Канада       4 6 10
19 қытай/Китай      3 10 5 18
20 Корея 2 1 15 7 2 23 5 5 60
21 қырғызстан/Кыргызстан        1 1
22 Мексика      1   1
23 Нидерланды 1  2 1  8 8 1 21
24 Норвегия      3 4 3 10
25 Ресей/Россия 25 18 21 13 13 22 31 26 169
26 сингапур      1   1
27 словакия       2 1 3
28 словения       1 1 2
29 АқШ/сША 17 16 12 29 3 53 51 62 243
30 тайвань      1   1
31 Өзбекстан/Узбекистан      1   1
32 Украина      5 1 6 12
33 Уругвай       1  1
34 Финляндия      1 5 9 15
35 Франция 5 4 6 2 2 9 5 3 36
36 чили      1 1 1 3
37 Швейцария 5 4 1 1  2 6 3 22
38 Швеция      4  1 5
39 оАР/ЮАР      1   1
40 Жапония/Япония      13 11 9 33

Барлығы/всего 82 85 92 79 27 194 200 192 951
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 пАйдАлы МоделЬдеР 
полеЗНые МоделИ

Өтінім берушілердің 2009 жылы пайдалы 
модельдерге патенттер беруге өтінімдер беру 
жөніндегі белсенділігі артып, 105 өтінімді 
құрайды. Шетелдік өтінім берушілерден 25 
өтінім келіп түсті. Берілген өтінімдердің жал
пы саны алдыңғы жылмен салыстырғанда 
28%ға артты. 

В 2009 году наблюдается повышение ак
тивности национальных заявителей по подаче 
заявок на выдачу патентов на полезные моде
ли, что составило 105  заявок. Иностранными 
заявителями подано 25 заявок. Общее количе
ство поданных заявок по сравнению с преды
дущим годом увеличилось на 28%.

13кесте 
Таблица 13.

пайдалы модельдерге патент беруге жылдар бойынша өтінімдер беру 
подача заявок на выдачу патентов на полезные модели по годам

қорғау құжаттары
охранные документы 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 всего 1993-

2009
Берілгені, барлығы
подано, всего 49 61 67 74 114 106 82 105 658 793

оның ішінде:
Из них:
Ұлттық өтінім берушілерден
Национальными заявителями 40 51 44 58 76 60 40 80 449 575

Шетелдік өтінім берушілерден
Иностранными заявителями 9 10 23 16 38 46 42 25 209 218

Пайдалы модельдерге берілген өтінімдер 
Подача заявок на полезные модели
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2009 жылы ұлттық өтінім берушілерден 
пайдалы модельдерге келіп түскен 
өтінімдердің қарастырылған саны 32, 
шетелдік өтінім берушілерден – 15. Ұлттық 
өтінім берушілерге пайдалы модельдер
ге патент беру туралы 31 қорытынды және 
шетелдік өтінім берушілерге – 18 қорытынды 
берілді. 

58 ұлттық өтінім берушілердің пайда
лы модельдеріне патент берілді, бұл 3,5%ға 
артқан. 47 патент шетелдік өтінім берушілерге 
берілді.   

В 2009 году количество рассмотренных за
явок на полезные модели составило 32 от на
циональных заявителей и 15 – от иностран
ных. Выдано 31 заключение о выдаче патен
та на полезную модель национальным заяви
телям и 18 – иностранным.

На 3,5 % возросло количество выданных 
патентов на полезные модели национальным 
заявителям, что составляет – 58 охранных до
кумента, иностранным заявителям выдано 47 
патентов.

14кесте 
Таблица 14.

пайдалы модельдерге жылдар бойынша патенттер беру 
выдача патентов на полезные модели по годам

қорғау құжаттары
охранные документы 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Бар-
лығы
всего

1993-
2009

патенттер берілді
выдано патентов 13 42 38 45 59 52 110 105 464 532

Ұлттық өтінім берушілерге
Национальным заявителям 13 33 34 28 39 42 56 58 303 366

Шетелдік өтінім берушілерге
Иностранным заявителям  9 4 17 20 10 54 47 161 166
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Шетелдік өтінім берушілердің / Иностранными заявителями 
 

Пайдалы модельдерге қолданыстағы, 
тоқтатылған, қалпына келтірілген патенттер 
бойынша 2009 жылғы көрсеткіштер 15кесте
де берілген. 

Показатели 2009 года по действующим, 
прекращенным и восстановленным патен
там на полезные модели представлены в  
Таблице 15.
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15кесте 
Таблица 15.

31.12.2009 ж. жағдай бойынша пайдалы модельдерге қолданыстағы, қолданысы тоқтатылған және 
қалпына келтірілген патенттер саны 

Количество действующих, прекративших действие и восстановленных патентов  на полезные модели  
по состоянию на 31.12.2009

2009 жылы патенттер берілді, барлығы
выдано патентов в 2009 году, всего 105

Пайдалы модельдерге қолданыстағы патенттер саны
Количество действующих патентов на полезные модели 318

2009 жылы қолданысын тоқтатты
Прекратили действие в 2009 году 92

2008 жылы қолданысы қалпына келтірілді
Восстановили действие в 2009 году 4

Пайдалы модельдерге берілген өтінімдерді 
бөлу қорғаудың осы түрінің в «Әртүрлі 
технологиялық процестер» тарауы бойынша, 
Н «Электрлендіру» тарауы бойынша және G 
«Физика» тарауы бойынша басым екендігін 
көрсетеді (16кесте).  

16кесте 
Таблица 16.

Хпс тараулары бойынша пайдалы модельдерге 2009 жылы берілген өтінімдерді бөлу 
Распределение поданных в 2009 году заявок на полезные модели по разделам МпК

Хпс тарауы
Раздел МпК

пайдалы модельдерге өтінімдер
Заявки на полезные модели

Ұлттық
Национальные

Шетелдік
Иностранные

Барлығы
всего

A Адамның өмірлік қажеттерін қанағаттандыру/ 
Удовлетворение жизненных потребностей человека 7 1 8

B Әртүрлі технологиялық процестер
Различные технологические процессы 33 9 42

C Химия және металлургия
Химия и металлургия 2  2

D Иоқыма және қағаз
текстиль и бумага 4 9 13

E құрылыс, тау-кен ісі
строительство, горное дело 4 2 6

F Механика, жарық беру, жылу
Механика, освещение, отопление 9 3 12

G Физика 10  10

H Электрлендіру
Электричество 11 1 12

Барлығы
всего 80 25 105

Распределение поданных заявок на полез
ные модели указывает на преобладание дан
ного вида охраны по разделу в «Различные 
технологические процессы», по разделу Н 
«Электричество» и по разделу G «Физика» 
(Таблица 16).

2009 жылы пайдалы модельдерге қорғау 
құжаттарының неғұрлым көп  саны Ал
маты қаласының патентиегерлеріне – 30 
қорғау құжаты берілді, ол берілген қорғау 
құжаттарының жалпы санының 51,7 %ын 
құрайды (17кесте).  

Наибольшее количество охранных доку
ментов на полезные модели в 2009 году вы
дано патентообладателям г. Алматы – 30 
охранных документов, что составляет 51,7 
% от общего количества выданных охранных 
документов (Таблица 17).
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17кесте 
Таблица 17.

қазақстанның өңірлері бойынша пайдалы модельдерге жылдар бойынша патенттер берілді 
выдано патентов на полезные модели по регионам Казахстана по годам

Өңір
Регион 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Бар-
лығы
всего

Алматы 7 17 15 13 25 19 27 30 153
Алматы обл.
Алматинская обл.  1 1 1 2 1 1 1 8

Астана  2  7 3 4 3 3 22
Ақмола обл.
Акмолинская обл.      1   1

Ақтөбе обл.
Актюбинская обл. 1 1 1  1 1   5

Атырау обл.
Атырауская обл. 1  1   2

Шығыс қазақстан обл.
восточно-Казахстанская обл. 1 2 6 3 2 8 7 4 33

Жамбыл обл.
Жамбылская обл.  1 1    3 1 6

Батыс қазақстан обл.
Западно-Казахстанская обл.  1   1    2

қарағанды обл.
Карагдинская обл. 2 1 1 1 1 1 5 14 26

қостанай обл.
Костанайская обл. 1  8  2 4 4  19

қызылорда обл.
Кызылординская обл.      1 1  2

Маңғыстау обл.
Мангыстауская обл.         -

павлодар обл.
павлодарская обл. 1     1  1 3

солтүстік қазақстан обл.
северо-Казахстанская обл.  4   1  1 1 7

оңтүстік қазақстан обл.
Южно-Казахстанская обл.  3  3  1 4 3 14

Барлығы
всего 13 33 34 28 39 42 56 58 303

Службой экспертизы изобретений, по
лезных моделей и селекционных достиже
ний осуществляется прием заявок на выдачу 
охранных документов на изобретения от на
циональных заявителей для зарубежного па
тентования по процедуре Договора о патент
ной кооперации (РСТ), действующего в рам
ках ВОИС, и по процедуре Евразийской па
тентной конвенции (ЕАПК). В 2009 году по
дана 21 заявка РСТ, направленные в Между
народное бюро ВОИС (Женева) и в Между

 ШетелдІК пАтеНттеУ 
ЗАРУБеЖНое пАтеНтовАНИе

Өнертабыстарды, пайдалы модельдер мен 
селекциялық жетістіктерді сараптау қызметі 
ДЗМҰ шеңберінде қолданылатын Патенттік 
кооперация туралы шарт (РСТ) рәсімі бой
ынша және Еуразиялық патенттеу конвен
циясы (ЕАПК) рәсімі бойынша шетелдік па
тенттеу үшін ұлттық өтінім берушілерден 
өнертабыстарына қорғау құжаттарын беруге 
өтінімдер қабылдайды. 2009 жылы РСТдің 
21 өтінімі берілді, олар ДЗМҰ Халықаралық 
бюросына (Женева) және Халықаралық 
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іздестіру органдарына жіберілді. Ал 2008 
жылы небары 4 өтінім берілген. Бұдан басқа, 
2009 жылы еуразиялық өтінімдерді беруде оң 
өзгерісті көруге болады, яғни 29 өтінім Еура
зия патенттік ведомствосына жіберілген, 2008 
жылы бұл көрсеткіш 22 болған еді.

РСТ рәсімі бойынша және Еуразия 
патенттік конвенциясына сәйкес берілген 
өнертабыстарына қорғау құжаттарын беруге 
өтінімдерді жылдар бойынша бөлу 18кестеде 
берілген. Өтінімдердің басым көпшілік саны 
Еуразиялық патенттік конвенцияға (ЕАПК) 
сәйкес берілді. 

народные поисковые органы, тогда как в 2008 
году подано всего 4 заявки. Вместе с тем, в 
2009 году положительная динамика наблю
дается по количеству поданных  евразийских 
заявок  29, направленных в Евразийское па
тентное ведомство, в 2008 году данные пока
затели составляли 22  заявки.

Распределение по годам заявок на выда
чу охранных документов на изобретения, 
поданных по процедуре РСТ и в соответствие 
с Евразийской патентной конвенцией (ЕАПК) 
представлено в Таблице 18. Наибольшее ко
личество заявок подано в соответствии с Ев
разийской патентной конвенцией (ЕАПК).

18кесте 
Таблица 18.

Рст рәсімі бойынша және евразиялық патенттік конвенцияға (еАпК) сәйкес өнертабыстарына  
қорғау құжаттарын беруге берілген өтінімдерді жылдар бойынша бөлу 

Распределение по годам заявок на выдачу охранных документов на изобретение, поданных по  
процедуре Рст и в соответствие с евразийской патентной конвенцией (еАпК)

№ Өтінімдер саны
Количество заявок 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Бар-
лығы
всего

1. Рст рәсімі бойынша берілгендері
поданные по процедуре Рст 16 5 4 8 15 16 4 21 89

2. еАпК рәсімі бойынша берілгендері
поданные по процедуре еАпК 12 4 19 18 16 22 22 29 142

 селеКЦИЯлық ЖетІстІКтеР 
селеКЦИоННые достИЖеНИЯ

Институт бөлімшелерін қайта құруға 
байланысты 2009 жылдың күзінде Селек
циялық жетістіктер қызметі тараты
лып, өнертабыстарды, пайдалы модель
дер мен селекциялық жетістіктерді сараптау 
қызметінің құрамына кірді.  

2009 жылы ұлттық өтінім берушілерден 
жануарлар тұқымдары бойынша селекциялық 
жетістіктерге 18 өтінім келіп түсті, 
өсімдіктер сорттары бойынша ұлттық өтінім 
берушілерден 110 өтінім.

Есепті жылда жануарлар тұқымдары бой
ынша алдын ала сараптама қорытындысының 
саны 3 болды, ал өсімдіктер сорттары 
бойынша – ұлттық өтінім берушілерден 
103 қорытынды және шетелдік өтінім 
берушілерден 2 қорытынды. 

В связи с реорганизацией подразделе
ний института осенью 2009 года служба 
экспертизы селекционных достижений во
шла в состав службы экспертизы изобре
тений, полезных моделей и селекционных  
достижений.

В 2009 году от национальных заявителей 
поступило 18 заявок на селекционные дости
жения по породам животных, по сортам рас
тений от национальных заявителей поступи
ло  110 заявок.

В отчетном году количество заключений 
предварительной экспертизы по породам жи
вотных составило 3, а по сортам растений – 
103 заключения для национальных заявите
лей и 2 заключения для иностранных заяви
телей.
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19кестеден көрінгеніндей, алдыңғы жыл
мен салыстырғанда жануарлар тұқымдары 
бойынша берілген қорғау құжаттарының 
саны 8 есеге артқан. 

Жануарлар тұқымдары бойынша 
берілген өтінімдер саны 18 өтінімді құрады. 
Қазақстан Республикасы Ауыл шарушылығы 
Министрлігінің Жануарлар тұқымдарын 
сынау және байқаудан өткізу  жөніндегі 
Мемлекеттік комиссиясына ұлттық өтінім 
берушілерден селекциялық жетістіктердің 
атауын анықтау үшін 11 өтінім және патент 
қабілеттілігін анықтауға – 13 өтінім жіберілді. 

Как видно из Таблицы 19 по сравнению с 
прошлым годом в 8 раз возросло количество 
выданных охранных документов по породам 
животных.

В Государственную комиссию по испы
танию и апробации пород животных Ми
нистерства сельского хозяйства Респу
блики Казахстан от национальных за
явителей для определения наименова
ния селекционного достижения направ
лено 11 заявок и 13 заявок на определение  
патентоспособности.

19кесте 
Таблица 19.

селекциялық жетістіктерге (жануарлардың тұқымдары) жылдар бойынша өтінімдер беру және 
патенттерді тапсыру  

подача заявок и выдача патентов на селекционные достижения по годам  
( породы животных)

Көрсеткіш / показатель 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Бар-
лығы

Тапсырылған өтінімдер саны
Количество поданных заявок

Ұлттық өтінім берушілерден 3 14 6 18 32 18 91
Шетелдік өтінім берушілерден
от иностранных заявителей       

Берілген өтінімдер саны
Количество выданных патентов

Ұлттық өтінім берушілерге
национальным заявителям 3   9 1 8 21

Шетелдік өтінім берушілерге
Иностранным заявителям       
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Берілген өтінім саны шетелдік өтінім берушілерден / Количество поданных заявок от иностранных заявителей

Берілген патент саны ұлттық өтінім берушілерге /  Количество выданных патентов национальным заявителям

Берілген патент саны шетелдік өтінім берушілерге /  Количество выданных патентов иностранным заявителям
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20кестеде өсімдіктер сорттарына берілген 
өтінімдер саны бойынша көрсеткіштер 
көрініс тапқан. 2009 жылы өсімдіктер сорт
тары бойынша 110 өтінім селекциялық 
жетістікке келіп түсті. Қазақстан Республика
сы Ауыл шаруашылығы Министрлігінің Ауыл 
шаруашылығы дақылдарының сорттарын сы
нау жөніндегі мемлекеттік комиссиясына 
селекциялық жетістіктердің атауын анықтау 
үшін ұлттық өтінім берушілерден  106 өтінім 
және шетелдік өтінім берушілерден  2 өтінім, 
патент қабілеттілігін анықтауға – 123 өтінім 
ұлттық өтінім берушілерден және шетелдік 
өтінім берушілерден – 2 өтінім жіберілді. 

Өсімдіктер сорттары бойынша ұлттық 
өтінім берушілерге берілген қорғау құжат
тарының саны – 12. Бұл айтарлықтай өсімді 
көрсетіп, 2008 жылмен салыстырғанда 100% 
артқанын куәландырады. 

В Таблице 20 отражены показатели по ко
личеству поданных заявок на сорта растений. 
В 2009 году подано 110 заявок на селекцион
ные достижения по  сортам растений. В Госу
дарственную комиссию по сортоиспытанию 
сельскохозяйственных культур Министерства 
сельского хозяйства Республики Казахстан 
для определения наименования селекцион
ного достижения от национальных заявите
лей направлено 106 заявок и 2 заявки от ино
странных заявителей, 123 заявки на опреде
ление патентоспособности от национальных 
заявителей и 2 заявки от иностранных заяви
телей.

Существенно возросло количество выдан
ных охранных документов по сортам расте
ний национальным заявителям – 12, что сви
детельствует об увеличении на 100% в срав
нении с 2008 годом.

20кесте 
Таблица 20.

селекциялық жетістіктерге (өсімдік сұрыптары) жылдар бойынша өтінімдер беру және патенттер беру  
подача заявок и выдача патентов на селекционные достижения по годам (сорта растений)

Көрсеткіш/показатель 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Бар-
лығы

тапсырылған өтінімдер саны
Количество поданных заявок

Ұлттық өтінім берушілерден
от национальных заявителей  70 30 62 147 110 419

Шетелдік өтінім берушілерден
от иностранных заявителей  1 5 1  2 9

Берілген өтінімдер саны
Количество выданных 
патентов

Ұлттық өтінім берушілерге
национальным заявителям   43 2  12 57

Шетелдік өтінім берушілерге
иностранным заявителям      1 1
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Берілген патент саны ұлттық өтінім берушілерге /  Количество выданных патентов национальным заявителям

Берілген патент саны шетелдік өтінім берушілерге /  Количество выданных патентов иностранным заявителям

 

21кестеде Қазақстанның өңірлері бой
ынша берілген патенттерді жылдар бой
ынша бөлу берілген. Осы кестеден көрініп 
отырғандай, патент иегерлерінің 100% Алма
ты қаласынан болып табылады. 

В Таблице 21 представлено распределение 
выданных патентов по регионам Казахстана 
по годам. Так в 2009 году  100%  патентообла
дателей приходится на г. Алматы. 

21кесте 
Таблица 21.

қазақстанның өңірлері бойынша селекциялық жетістіктерге берілген патенттерді жылдар бойынша бөлу 
Распределение выданных патентов на селекционные достижения по регионам Казахстана по годам

Өңір / Регион 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Барлығы
всего

Алматы қаласы / г. Алматы   43 3 1 20 67
Астана қаласы / г. Астана    1  - 1
Ақмола обл. / Акмолинская обл.    2  - 2
Атырау обл. / Атырауская обл.    4  - 4
Батыс Қазақстан / ЗападноКазахстанская обл. 1     - 1
Қостанай обл. / Костанайская обл. 1     - 1
Қарағанды обл. / Карагандинская обл. 1     - 1
Оңтүстік Қазақстан обл. / ЮжноКазахстанская обл.    1  - 1
Барлығы / всего 3 - 43 11 1 20 78
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 ӨНеРКӘсІптІК ҮлГІлеР 
пРоМыШлеННые оБРАЗЦы

В начале 2009 года в целях улучшения ка
чества проведения экспертизы на промыш
ленные образцы из службы экспертизы товар
ных знаков и промышленных образцов была 
выделена служба экспертизы промышленных 
образцов.

В 2009 году всего на выдачу охранного до
кумента на промышленные образцы поступи
ло 167 заявок. Из них 91 заявка поступила от 
национальных заявителей, 76 заявок от ино
странных заявителей.

2009 жылдың басында өнеркәсіптік 
үлгілерге сараптама жүргізудің сапасын 
арттыру мақсатында тауар таңбалары мен 
өнеркәсіптік үлгілерді сараптау қызметінен 
өнеркәсіптік үлгілерді сараптау қызметі 
бөлініп шықты. 

2009 жылы қорғау құжатын беруге барлығы 
167 өтінім келіп түсті. Оның ішінде 91өтінім 
ұлттық өтінім берушілерден, шетелдік өтінім 
берушілерден 76 өтінім келіп түсті. 

22кесте 
Таблица 22.

Өнеркәсіп үлгілеріне жылдар бойынша өтінімдер тапсыру 
подача заявок на промышленные образцы по годам

Өтінімдер
Заявки 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Барлығы

всего
Берілді, барлығы
подано, всего 69 184 153 155 304 245 201 167 1478

олардан:
Из них:
Ұлттық өтінім берушілерден
Национальными заявителями 61 155 118 121 209 116 117 91 988

Шетелдік өтінім берушілерден
Иностранными заявителями 8 29 35 34 95 129 84 76 490

Өнеркəсіптік үлгілерге өтінім беру        
Подача заявок на промышленные образцы
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Қорғау құжаттарын берудің оң динами
касын көруге болады. 23кестеде көрініп 
отырғандай, 2009 жылы ұлттық өтінім 
берушілерге берілген қорғау құжаттарының 
саны 2008 жылмен салыстырғанда 2,1 есе
ге өскендігі байқалып отыр, шетелдік өтінім 
берушілерге  3,3 есеге көп. 

Следует отметить положительную динами
ку выдачи охранных документов. В 2009 году, 
как видно из Таблицы 23  в 2,1 раза в сравне
нии с 2008 годом возросло количество выдан
ных охранных документов национальным за
явителям, в 3,3 раза возросло количество вы
данных охранных документов иностранным 
заявителям.

23кесте 
Таблица 23.

Өнеркәсіп үлгілеріне жылдар бойынша қорғау құжаттарын беру 
выдача охранных документов на промышленные образцы по годам

қорғау құжаттары  
(алдын ала патенттер және патенттер)

охранные документы  
(предпатенты и патенты)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Бар-

лығы
всего

1992-
2009

Берілді, барлығы
выдано, всего 54 73 126 91 109 206 84 236 979 1179

олардан:
Из них:
Ұлттық өтінім берушілерге
Национальным заявителям 54 66 100 61 59 126 38 81 585 727

Шетелдік өтінім берушілерге
Иностранным заявителям 0 7 26 30 50 80 46 155 394 452

Мәні бойынша сараптама ұлттық өтінім 
берушілерден 135 өтінім бойынша және 
шетелдік өтінім берушілерден – 219 өтінім 
бойынша жүргізілді, 2008 жылы тиісінше – 
38 және 73 өтінім бойынша. 

Алдын ала патенттерді қысқартуға бай
ланысты 2009 жылы 2008 жылдағыдай 
өнеркәсіп үлгілеріне берілген алдын ала па
тенттер саны азайды, яғни ұлттық өтінім 
берушілерден өтінімдер бойынша – 28 және 
шетелдік өтінім берушілерден өтінімдер 
бойынша – 1 болды. Керісінше, 2009 жылы 
шетелдік өтінім берушілерге өнеркәсіптік 
үлгілеріне патенттер беру көрсеткіші 6,1 есе
ге ұлғайып, 130 болды. Ал 2008 жылы небары 
21 патент болған. Ұлттық өтінім берушілерге 
2009 жылы өнеркәсіп үлгілеріне 45 патент 
берілді, бұл 2008 жылғы қарағанда 6,4 есеге 
көп. 

По 135 заявкам от национальных заяви
телей и по 219 – от  иностранных проведена 
экспертиза по существу, в 2008 году – по 38 и  
73 заявкам соответственно.

В связи с упразднением предварительного 
патента, также как и в 2008 году в 2009 году 
уменьшилось количество выданных предва
рительных патентов на промышленные об
разцы, что составляет 28 охранных докумен
тов по заявкам от национальных заявителей и 
1 охранный документ по заявкам от иностран
ных заявителей. В 2009 году существенно, в 
6,1 раз увеличился показатель выдачи патен
тов на промышленные образцы иностранным 
заявителям – 130, тогда как в 2008 году он со
ставлял всего 21 патент. Национальным зая
вителям в 2009 году выдано 45 патентов на 
промышленные образцы, что в 6,4 раза боль
ше, чем в 2008 году.
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24кесте 
Таблица 24.     

Ұлттық өтінім берушілерге жылдар бойынша өнеркәсіп үлгілеріне берілген қорғау құжаттарын  
өңірлер бойынша бөлу 

Распределение по регионам выданных национальным заявителям охранных документов  
на промышленные образцы по годам

Өңір / Регион
2009 жыл / 2009 год

Алдын ала патенттер
предпатенты

патенттер
патенты

Барлығы
всего

Алматы 20 29 49
Алматы обл.
Алматинская обл. 1 5 6

Астана 1  1
Ақмола обл.
Акмолинская обл. 1  1

Ақтөбе обл.
Актюбинская обл.  6 6

Атырау обл.
Атырауская обл.   -

Шығыс қазақстан обл.
восточно-Казахстанская обл. 4 4 8

Жамбыл обл.
Жамбылская обл.  3 3

Батыс қазақстан обл.
Западно-Казахстанская обл.   -

қарағанды обл.
Карагандинская обл.   -

қостанай обл.
Костанайская обл. 1 3 4

қызылорда обл.
Кызылординская обл.   -

Маңғыстау обл.
Мангистауская обл.   -

павлодар обл.
павлодарская обл.   -

солтүстік қазақстан обл.
северо-Казахстанская обл.  3 3

оңтүстік қазақстан обл.
Южно-Казахстанская обл.   -

БАРлыҒы / всеГо 28 53 81

Өнеркәсіп үлгілеріне қолданыстағы, 
қолданысы тоқтатылған және қалпына 
келтірілген қорғау құжаттары бойынша 2009 
жылдың көрсеткіші 25кестеде берілген. 

Показатели 2009 года по действующим, 
прекращенным и восстановленным охран
ным документам на промышленные образцы 
представлены в Таблице 25.



36

Жылдық есеп 2009

Деятельность службы экспертизы товар
ных знаков и наименований мест происхо
ждения товаров в 2009 году показала положи
тельные результаты.

В 2009 году всего на регистрацию товар
ных знаков и знаков обслуживания поступи
ло 3618 заявок, из них 1754 заявки от наци
ональных заявителей и 1864 заявки от ино
странных заявителей. По процедуре Мадрид
ского соглашения поступило 3535 заявок.

Следует также отметить, что в 2009 году 
на регистрацию наименований мест происхо
ждения товаров поступило 3 заявления от на
циональных заявителей. В 2008 году заявле
ний на регистрацию наименований мест про
исхождения товаров не поступало.

25кесте 
Таблица 25.

31.12.2009 ж. бойынша қолданыстағы, қолданысы тоқтатылған және қалпына келтірілген  
қорғау құжаттарының саны 

Количество действующих, прекративших действие и восстановленных охранных документов  
на промышленные образцы по состоянию на 31.12.2009

2009 жылы қорғау құжаттары берілді, барлығы
Выдано охранных документов в 2009 году, всего 84

Өнеркәсіп үлгілеріне қолданыстағы қорғау құжаттарының саны
Количество действующих охранных документов на промышленные образцы 

Патент 52

Алдын ала патент
Предварительный патент 462

2009 қолданысы тоқтатылды
Прекратили действие в 2009 году 194

2009 жылы қолданысы қалпына келтірілді
Восстановили действие в 2009 году 13

 тАУАР тАҢБАлАРы, қыЗМет КӨРсетУ тАҢБАлАРы  
ЖӘНе тАУАРлАРдыҢ ШыққАН ЖеРлеРІНІҢ АтАУлАРы  
товАРНые ЗНАКИ, ЗНАКИ оБслУЖИвАНИЯ И 
НАИМеНовАНИЯ Мест пРоИсХоЖдеНИЯ товАРов

Тауар таңбалары мен тауар шығарылған 
жерлер атауларын сараптау қызметі өз ісінде 
2007 ж. оң нәтиже көрсетті. 

2009 жылы тауар таңбалары мен қызмет 
көрсету таңбаларын тіркеуге 3618 өтінім келіп 
түсті, олардың 1754 өтінімі – ұлттық өтінім 
берушілерден және 1864 өтінім  шетелдік 
өтінім берушілерден. Мадрид келісімі рәсімі 
бойынша 3535 өтінім келіп түсті.

Атап кететін жайт, 2009 жылы тау
ар шығарылған жерлер атауларын тіркеуге 
ұлттық өтінім берушілерден 3 өтінім келіп 
түсті. 2008 жылы тауар шығарылған жерлер 
атауларын тіркеуге өтінім түспеген. 
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В 2009 году по положительным результа
там экспертизы договоров уступки права на 
получение свидетельства на товарный знак, 
77 заявителям были направлены  уведомле

26кесте 
Таблица 26.

тауар таңбаларын және қызмет көрсету таңбаларын жылдар бойынша тіркеуге өтінімдер беру 
подача заявок на регистрацию товарных знаков и знаков обслуживания по годам

Өтінімдер
Заявки 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Барлығы

всего
1992-
2009

Берілді, барлығы
подано, всего 2569 3739 3958 3313 4102 3911 4107 3618 29317 49150

олардан
Из них
Ұлттық өтінім берушілерден
Национальными заявителями 1766 2906 2976 1811 2193 2047 1809 1754 17262 25821

Шетелдік өтінім берушілерден
Иностранными заявителями 803 833 982 1502 1909 1864 2298 1864 12055 23329

Өтінімдер
Заявки 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Бар лығы

всего
1992-
2009

Мадрид келісімі рәсімі 
бойынша (шетелдік өтінім 
берушілер қатарынан)
по процедуре Мадридского 
соглашения (из числа 
иностранных заявителей)

2238 2269 2558 3079 2951 2787 4292 3535 23709 55013

Тауар таңбаларын тіркеуге өтінім беру
Подача заявок на регистрацию товарных знаков по годам
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Барлық берілгендер  / Подано, всего

Ұлттық өтінім берушілерден /
Национальными заявителями

Шетелдік өтінім берушілерден /
Иностранными заявителями

Мадрид келісімінің процедурасы
бойынша (шетелдік өтінім
берушілердің қатарынан) / По
процедуре Мадридского соглашения
(из числа иностранных заявителей)

 

2009 жылы тауар таңбасына куәлік алуға 
құқық беру шарттары сараптамасының оңды 
нәтижелері бойынша 77 өтінім берушілерге 
құқық беру туралы хабарлама жіберілді, ал 
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2008 жылы бұл көрсеткіш 115 хабарламаны 
құраған.

1239 ұлттық өтінім берушілердің тау
ар таңбаларына куәліктер берілді. Куәліктер 
берілген шетелдік өтінім берушілер саны 
– 2419, бұл көрсеткіш 22,6%ға артты. 2008 
жылы ол тиісінше – 1459 және 1973 болды. 

ния об уступке, в 2008 году этот показатель 
составлял 115 уведомлений.

1239 национальным заявителям выданы 
свидетельства на товарные знаки и 2419 ино
странным заявителям, что свидетельствует о 
повышении на 22,6%, тогда как в 2008 году 
эти показатели составляли – 1459 и  1973 со
ответственно.

27кесте 
Таблица 27.

тауар таңбаларын және қызмет көрсету таңбаларын жылдар бойынша тіркеу 
Регистрация товарных знаков и знаков обслуживания по годам

таңбалар
Знаки 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Барлығы

всего
1993-
2009

тіркелгені, барлығы
Зарегистрировано, всего 1872 1575 1164 2226 2234 1793 3432 3658 17964 30955

олардан:
Из них:
Ұлттық өтінім берушілерден
Национальными заявителями 1036 1037 707 1415 1376 794 1459 1239 9063 13037

Шетелдік өтінім берушілерден
Иностранными заявителями 836 538 457 811 858 999 1973 2419 8891 17918

Тауар таңбалары мен қызмет көрсету таңбаларын тіркеу 
Регистрация товарных знаков и знаков обслуживания
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Ұлттық өтінім берушілердің атына /
На имя национальных заявителей 

Шетелдік өтінім берушілердің атына
/ На имя иностранных заявителей 

 

2009 жылы өткен жылдардағыдай тіркелген 
тауар таңбаларының және қызмет көрсету 
таңбаларының неғұрлым көп саны Алматы 
қаласының өтінім берушілеріне тиесілі, бұл 
олардың жалпы санының 53,18%ын құрайды.  

Так же как и в предыдущие годы в 2009 
году наибольшее количество зарегистриро
ванных товарных знаков и знаков обслужива
ния принадлежит заявителям г. Алматы, что 
составляет 53,18% от общего количества.
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28кесте 
Таблица 28.

қазақстанның өңірлері бойынша тіркелген тауар таңбаларын және қызмет көрсету таңбаларын  
жылдар бойынша бөлу 

Распределение зарегистрированных товарных знаков и знаков обслуживания по регионам   
Казахстана по годам

Регион 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Бар лығы
всего

1993-
2009

Алматы 554 564 473 810 865 432 770 659 5127 7727
Алматы обл.
Алматинская обл. 226 133 22 74 73 25 67 65 685 1035

Астана 26 27 51 43 58 80 83 90 458 489
Ақмола обл.
Акмолинская обл. 1 3 0 3 4 5 5 22 43 58

Ақтөбе обл.
Актюбинская обл. 51 93 12 78 112 20 99 65 530 615

Атырау обл.
Атырауская обл. 3 5 1 2 8 5 8 10 42 56

Шығыс қазақстан обл.
восточно-Казахстанская обл. 18 16 32 58 22 25 84 65 320 440

Жамбыл обл.
Жамбылская обл. 11 10 3 21 6 10 20 18 99 145

Батыс қазақстан обл.
Западно-Казахстанская обл. 16 16 13 3 11 14 8 25 106 230

қарағанды обл.
Карагандинская обл. 21 22 18 100 80 32 73 53 399 532

қостанай обл.
Костанайская обл. 28 79 30 80 51 40 69 55 432 579

қызылорда обл.
Кызылординская обл. 2 1 0 0 1 5 1 2 12 19

Маңғыстау обл.
Мангистауская обл. 8 5 1 18 10 6 10 5 63 127

павлодар обл.
павлодарская обл. 21 17 15 12 39 40 46 30 220 290

солтүстік қазақстан обл.
северо-Казахстанская обл. 18 19 20 49 11 35 59 29 240 273

оңтүстік қазақстан обл.
Южно-Казахстанская обл. 32 27 16 64 25 20 57 46 287 450

всего 1036 1037 707 1415 1376 794 1459 1239 9063 13065

2009 жылы тіркелген тауар таңбаларына 
және қызмет көрсету таңбаларын бөлу бой
ынша 29кесте мәліметтері олардың көп саны 
жарнама, бизнес саласындағы менеджмент 
болып келетінін көрсетіп отыр, олардың 
саны – 1053; одан әрі фармацевтикалық 
және ветеринариялық дәрідәрмектерге – 677 
және мынадай тауарларға: кофеге, шайға, 
какаоға, қантқа ... – 488. Бұл аталған тауарлар 
мен қызметтер нарығының тұрақтылығын 
дәлелдейді. 

Как видно по данным Таблицы 29 по рас
пределению зарегистрированных товарных 
знаков и знаков обслуживания, так же как и  
предыдущие годы, в 2009 году наибольшее ко
личество приходится на рекламу, менеджмент 
в сфере бизнеса – 1053; далее на фармацевти
ческие и ветеринарные препараты – 677, и на 
товары: кофе, чай, какао, сахар ... – 488, что 
свидетельствует о стабильности рынка дан
ных товаров и услуг.
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29кесте 
Таблица 29.

ХтқК сыныптары бойынша тіркелген тауар таңбаларын және қызмет көрсету таңбаларын жылдар 
бойынша бөлу 

Распределение зарегистрированных товарных знаков и знаков обслуживания по классам  
МКтУ по годам

№ ХтқК сыныбы / Класс    МКтУ 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Барлығы
всего

1. Химиялық өнімдер
Химические продукты ... 49 57 48 74 101 90 165 242 826

2. Бояулар, олифтер, лактер; қорғаныш құралдары ... / 
Краски, олифы, лаки; защитные средства ... 40 44 36 49 94 74 91 99 527

3. Ағартуға арналған препараттар және өзге де заттар
препараты для отбеливания и прочие вещества ... 88 101 95 154 223 190 295 288 1434

4. техникалық май және жақпалар; жағатын майлар ...
технические масла и смазки; смазочные ... 48 30 33 63 91 70 73 77 485

5.
Фармацевтикалық және ветеринарлық 
дәрі-дәрмектер ...
Фармацевтические и ветеринарные препараты ...

374 319 240 414 443 457 716 677 3640

6. қарапайым металдар және олардың балқымалары; ...
обычные металлы и их сплавы; ... 54 70 68 87 113 97 162 131 782

7. Машиналар мен станоктар ...
Машины и станки; двигатели ... 46 48 54 78 120 127 167 199 839

8.
қолмен қолданылатын құрал-жабдықтар және 
құрал-саймандар; пышақ ...
Ручные орудия и инструменты; ножевые ...

23 24 35 45 82 70 71 69 419

9. Ғылыми, теңіз аспаптары мен құрал-саймандары ...
приборы и инструменты научные, морские ... 156 138 133 164 216 198 343 375 1723

10 Хирургиялық аспаптар мен құрал саймандар ...
приборы и инструменты хирургические ... 34 48 46 89 103 129 88 78 615

11 Жарық беруге, қыздыруға арналған құрылғы ...
Устройства для освещения, нагрева ... 44 52 57 74 121 135 125 156 764

12 Көлік құралдары, аппараттар ...
транспортные средства, аппараты ... 63 55 39 80 116 119 145 211 828

13 Атылатын қарулар, оқ-дәрілер және снарядтар ...
огнестрельное оружие, боеприпасы и снаряды, ... 19 19 26 40 76 92 37 29 338

14
Асыл металдар және олардың балқымалары, 
бұйымдар ...
Благородные металлы и их сплавы, изделия ...

31 37 42 70 152 185 87 101 705

15 Музыкалық аспаптар ...
Музыкальные инструменты ... 14 17 24 41 92 110 34 23 355

16 қағаз, картон және солардан жасалатын бұйымдар ...
Бумага, картон и изделия из них ... 138 125 137 223 354 290 323 276 1866

17 Каучук, резеңке, гуттаперча, ізбес, слюда ...
Каучук, резина, гуттаперча, асбест, слюда ... 33 32 40 61 121 139 83 104 613

18
Былғары және былғарыға ұқсас зат, олардан 
жасалатын бұйымдар ...
Кожа и имитация кожи, изделия из них ...

41 33 45 62 125 143 124 153 726

19. Бейметалл құрылыс материалдары ...
Неметаллические строительные материалы ... 51 60 55 102 146 130 154 141 839

20 Жиһаз, айна, картиналарға арналған жақтауша ...
Мебель, зеркала, обрамления для картин ... 44 42 54 81 147 125 118 106 717

21 Үй немесе ас-үй керек-жарақтары және ыдыс-аяқ ...
домашняя или кухонная утварь и посуда ... 41 38 50 72 144 130 114 117 706

22
Арқандар, жіптер, жуан арқандар, торлар, 
шатырлар, өрелер ...
Канаты, веревки, бечевки,сети, палатки, навесы ...

17 23 26 44 69 76 40 26 321

23. тоқыма емес және жіп ...
Не текстильные и пряжа ... 16 15 20 44 68 73 32 24 292
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№ ХтқК сыныбы / Класс    МКтУ 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Барлығы
всего

24 Маталар мен тоқыма бұйымдары ...
ткани и текстильные изделия ... 31 29 32 65 80 93 76 74 480

25 Аяқ киім, бас киімдер ...
обувь, головные уборы ... 73 58 65 95 213 183 238 305 1230

26
Шілтер және тігілген бұйымдар, тоқыма бау және 
таспалар ...
Кружева и вышитые изделия, тесьма и ленты ...

20 19 24 48 71 89 59 44 374

27
Кілемдер, мырыштылар, төсеніштер, линолеум 
және өзгелер ...
Ковры, циновки, маты, линолеум и прочие ...

24 18 25 57 76 98 50 35 383

28
ойындар, ойыншықтар; гимнастикалық және 
спорттық ...
Игры, игрушки; гимнастические и спортивные ...

36 37 45 69 140 151 111 112 701

29 ет, балық, құс және жабайы құс; ет сығындылары; ...
Мясо, рыба, птица и дичь; мясные экстракты;... 250 221 175 301 306 230 439 297 2219

30 Кофе, шай, какао, қант, күріш, тапиока, саго ...
Кофе, чай, какао, сахар, рис, тапиока, саго,... 434 303 253 524 511 488 674 488 3675

31 Ауыл шаруашылық, бау-бақша ...
сельскохозяйственные, садово-огородные,... 59 51 59 127 174 185 113 91 859

32 Минералды және газдалған сулар ...
Минеральные и газированные воды .., 236 202 153 310 434 510 469 393 2707

33 Алкогольді сусындар (сырадан басқа)...
Алкогольные напитки (за исключением пива)... 295 307 244 310 412 426 298 328 2620

34 темекі, шегу керек-жарақтары; сіріңкелер ...
табак; курительные принадлежности; спички ... 179 146 61 140 240 247 130 141 1284

35 Жарнама; бизнес саласындағы менеджмент ...
Реклама; менеджмент в сфере бизнеса;... 412 443 371 644 912 936 1199 1053 5970

36 сақтандыру; қаржылық қызмет ...
страхование; финансовая деятельность;... 114 73 68 152 276 310 266 270 1529

37 құрылыс; жөндеу; жабдықтарды орнату
строительство; ремонт; установка оборудования 169 138 123 221 286 233 316 342 1828

38 телекоммуникациялар...
телекоммуникации ... 87 49 57 116 236 254 185 136 1120

39 тасымалдау; тауарларды буып-түю және сақтау ...
транспортировка; упаковка и хранение товаров; .. 132 119 99 196 194 189 280 197 1406

40 Материалдарды өңдеу ...
обработка материалов ... 70 74 70 121 129 134 148 126 872

41 тәрбиелеу; оқу үрдісін қамтамасыз ету ...
воспитание; обеспечение учебного процесса;... 136 160 170 224 428 380 324 284 2106

42 Ғылыми және технологиялық қызметтер көрсету ...
Научные и технологические услуги ... 327 227 166 249 291 260 360 365 2245

43
тағам өнімдерімен қамтамасыз ету жөнінде 
қызмет көрсету
Услуги по обеспечению пищевыми продуктами

8 114 95 178 388 230 285 279 1577

44
Медициналық қызмет көрсету; ветеринарлық 
қызмет көрсету...
Медицинские услуги; ветеринарные услуги...

4 70 68 129 243 262 162 110 1048

45 Жеке-дара және әлеуметтік қызмет көрсету ...
персональные и социальные услуги ... 3 19 33 82 110 113 72 100 532

Барлығы / всего 4563 4304 3859 6569 9467 9250 9841 9272 57125

Жалғасы  Продолжение
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В 2009 году Экспертным советом проведе
но 5 заседаний, в ходе которых было рассмо
трено 139 обращений от заявителей по наи
более сложным вопросам экспертизы объек
тов промышленной собственности, а также 
по восстановлению по уважительным причи
нам пропущенных сроков оплаты и по пред
ставлению ответов на запрос экспертизы.

Совет удовлетворил требования по 54 хо
датайствам на изобретения, 28 — на товарные 
знаки, 7 — на промышленные образцы, 1 — 
на полезную модель. Отказано в удовлетворе
нии 42 ходатайств по изобретениям, 6 — по 
товарным знакам, 1 — по полезной модели.

Экспертный совет РГКП «Националь
ный институт интеллектуальной собствен
ности» Комитета по правам  интеллектуаль
ной собственности Министерства юстиции 
Республики Казахстан является коллегиаль
ным подразделением РГКП «НИИС» для рас
смотрения наиболее сложных вопросов, воз
никающих в процессе деятельности РГКП 
«НИИС» в области охраны объектов про
мышленной собственности, требующих углу
бленного коллегиального изучения.

Экспертный совет руководствуется в сво
ей деятельности действующим законода
тельством Республики Казахстан, Уставом 
РГКП «НИИС» и Положением об экспертном  
совете.

 сАРАптАМА КеҢесІНІҢ ЖӘНе сАРАптАМАлық 
МоНИтоРИНГтІК топтыҢ ЖҰМысы 
РАБотА ЭКспеРтНоГо советА И ГРУппы  
ЭКспеРтНоГо МоНИтоРИНГА

2009 жылы Сараптама Кеңесі 5 отырыс 
өткізді. Отырыстар барысында өнеркәсіп 
меншігі нысандары сараптамасының 
неғұрлым күрделі мәселелері, сондайақ 
дәлелді себептермен төлемнің өткізіп алған 
мерзімдерін қалпына келтіру, сараптама 
сұранымдарына жауап ұсыну бойынша өтінім 
берушілерден 139 жолданым қарастырылды. 

Кеңес өнертабыстар бойынша 54 
қолдаухатты, тауар таңбасы бойынша – 28 
қолдаухатты, өнеркәсіптік үлгілер бойынша – 
7 қолдаухатты, 1 қолдаухатты пайдалы модель 
бойынша қанағаттандырды. Өнертабыстар 
бойынша – 42, тауар таңбалары бойынша – 
6, пайдалы модель бойынша – 1 қолдаухат 
қанағаттандырылмай қалдырылды. 

Қазақстан Республикасы Әділет Министр
лігі Зияткерлік меншік құқығы Комитетінің 
«Ұлттық зияткерлік меншік институты» 
РМҚК Сараптама кеңесі   «ҰЗМИ» РМҚК 
өнеркәсіп меншігі нысандарын қорғау 
саласындағы қызметі үрдісінде туындайтын, 
терең және алқалы зерттеуді талап ететін 
неғұрлым күрделі мәселелерді қарастыруға 
арналған «ҰЗМИ» РМҚК алқалы бөлімшесі 
болып табылады. 

Сараптама Кеңесі өз қызметінде Қазақстан 
Республикасының зияткерлік меншік сала
сындағы заңнамасын, «ҰЗМИ» РМҚК 
Жарғысын және Сараптама кеңесі туралы 
Ережені басшылыққа алады.  
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 ӨНеРКӘсІп МеНШІГІ НысАНдАРыН БАсқАҒА 
БеРУ КелІсІМШАРттАРыН ЖӘНе лИЦеНЗИЯлық 
КелІсІМШАРттАРды тІРКеУ 
РеГИстРАЦИЯ доГовоРов НА УстУпКУ оБЪеКтов 
пРоМыШлеННой соБствеННостИ И лИЦеНЗИоННыХ 
доГовоРов

2009 әр түрлі үлгідегі 359 келісімшарт, 
сондайақ бұрын тіркелген келісімшарттарға 
бірқатар өзгерістер мен толықтырулар 
қарастырылды. Бұрын келіп түскен 
келісімшарттарды ескере отырып қарасты
рылғандардың арасынан небары 302сі 
тіркелді, олардан өткен жылдардағыдай 
неғұрлым көпшілігі өнеркәсіп меншігі ны
сандарына қорғау құжаттарын басқаға бе
руге – 256, өнеркәсіп меншігі нысандарын 
пайдалануға лицензиялық келісімшарттар – 
102, кепіл келісімшарттары – 1 жасалды. 

Есепті жылда басқаға беру келісім
шарттары, тауар таңбаларына қатысты – 218, 
өнертабыстарына – 30, пайдалы модельдерге 
– 5, өнеркәсіп үлгілеріне – 3 берілді (30кесте). 
Кестеден көрінгеніндей, тауар таңбаларына 
қатысты басқаға беру келісімшарттарының 
оң динамикасы байқалып, бұл 2008 жылмен 
салыстырғанда 26 % құрайды.

В 2009 году рассмотрено 359 договоров 
различного типа, а также ряд изменений и до
полнений к ранее зарегистрированным дого
ворам. Из числа рассмотренных, с учетом ра
нее поступивших договоров, зарегистрирова
но всего 302 договора, из них, как и в пред
ыдущие годы, наибольшее количество заклю
чено на уступку охранных документов на объ
екты промышленной собственности – 256, ли
цензионных договоров на использование объ
ектов промышленной собственности – 102, 
договоров залога – 1.

В отчетном году зарегистрировано 218 до
говоров на уступку в отношении товарных 
знаков, 30 – изобретений, 5 – полезных мо
делей, 3 – промышленных образцов (Табли
ца 30). Как видно из таблицы, положительная 
динамика роста наблюдается в количестве за
регистрированных договоров на уступку в от
ношении товарных знаков, что в сравнении с 
2008 годом составляет 26 %.

30кесте 
Таблица 30.

қорғау құжаттарын басқаға беруге тіркелген келісімшарттарды жылдар бойынша бөлу 
Распределение зарегистрированных договоров на уступку охранных документов по годам

Өнеркәсіп меншігі нысанына қорғау құжаттары
охранные документы на объекты промышленной 
собственности

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 всего 1993-
2009

Өнертабыстарға алдын ала патенттер және 
патенттер
предпатенты и патенты на изобретения

22 26 23 20 12 14 28 30 175 332

пайдалы модельге патенттер
патенты на полезные модели  1  1 1 2 7 5 17 17

Өнеркәсіп үлгілеріне алдын ала патенттер және 
патенттер
предпатенты и патенты на промышленные 
образцы

 1 4 3  4 7 3 22 24

тауар таңбаларына куәліктер
свидетельства на товарные знаки 118 122 145 119 63 132 173 218 1090 1469
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Как показано в Таблице 31, из 102 лицензи
онных договоров, на использование изобре
тений зарегистрировано 30 договоров. В от
ношении изобретений на основе неисключи
тельного права зарегистрировано 27 догово
ров, на основе исключительного права заре
гистрировано 3 договора. На использование 
товарного знака зарегистрировано 72 дого
вора. В отношении товарных знаков на осно
ве неисключительного права зарегистрирова
но 58 договоров, на основе исключительного 
права – 14.
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Өнеркəсіптік үлгілерге алдын ала патенттері
мен патенттері /Предпатенты и патенты на
промышленные образцы

Тауар  таңбаларына куəліктер  /
Свидетельства на товарные знаки

 

31кестеде көрсетілгендей, 102 
лицензиялық келісімшарттар ішінде, 
өнертабыстарды пайдалануға 30 келісімшарт 
тіркелді. Өнертабыстарға қатысты айырықша 
емес құқық негізінде – 27, айырықша құқық 
негізінде – 3 келісімшарт тіркелді. Тауар 
таңбаларын пайдалануға – 72 келісімшарт 
тіркелді. Тауар таңбаларына қатысты 
айырықша емес құқық негізінде – 58 
келісімшарт, айырықша құқық негізінде – 14 
келісімшарт тіркелді. 

31кесте  
Таблица 31.

Өнеркәсіп меншігі нысандарын пайдалануға тіркелген лицензиялық шарттарды жылдар бойынша бөлу 
Распределение зарегистрированных лицензионных договоров на использование объектов промышленной 

собственности по годам

Өнеркәсіп меншігі 
нысандары

объекты промышленной 
собственности

лицензиялардың 
түрлері

виды лицензии
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Бар-
лығы
всего

1993-
2009

Өнертабыстар
Изобретения

Айырықша лицензия
Исключ. лицензия 2 4 1 2 2 2 1 3 17 53

Айырықша емес лицензия
Не исключ. лицензия 15 3 7 1 5 3 8 27 69 185

Толық лицензия
Полная лицензия   1  1    2 4

пайдалы модельдер
полезные модели

Айырықша лицензия
Исключ. права   1      1 1

Өнеркәсіптік үлгілер
промышленные образцы

Айырықша емес лицензия
Не исключ. лицензия   1 1     2 3
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Өнеркәсіп меншігі 
нысандары

объекты промышленной 
собственности

лицензиялардың 
түрлері

виды лицензии
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Бар-
лығы
всего

1993-
2009

тауар таңбалары, қызмет 
көрсету таңбалары
товарные знаки, знаки 
обслуживания

Айырықша лицензия
Исключит. лицензия 4 6 14 9 11 11 24 14 93 106

Айырықша емес лицензия
Не исключит. лицензия 38 24 48 53 34 58 59 58 372 422

Толық лицензия
Полная лицензия   1   1(д)   2 2

Франшиза келісімшарты
договоры франшизы

Айырықша емес лицензия
Не исключ. лицензия   1   1 1  3 3

Айырықша лицензия
Исключит. лицензия   1 3   1  5 9

Кепіл келісімшарттары 
договоры залога  2 2 1 3 1 6 2 1 18 23

Ескерту:                                                                          Примечание:
Қ – Қосымша келісім                                                    Д - Дополнительное соглашение
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Жалғасы  Продолжение
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Количество «внешних» договоров, ког
да обоими партнерами являются партнеры 
из дальнего и ближнего зарубежья, на уступ
ку охранных документов было зарегистриро
вано  – 120, «внутренних», когда партнерами 
выступают представители Казахстана  120, 
смешанными 16. Можно отметить, что по 
смешанным договорам, все объекты промыш
ленной собственности были переуступлены 
национальными компаниями иностранным.

Наибольшее количество лицензионных до
говоров зарегистрировано с участием нацио
нальных заявителей – 78, иностранных и наци
ональных партнеров – 35, иностранных – 14.

 Серіктестің екеуі де алыс және таяу  
шетелдік болып табылса, қорғау құжат
тарын басқаға берудің «сыртқы» келісім
шарттарының тіркелген саны – 120, егер 
серіктестер ретінде Қазақстанның өкілдері 
алынса, «ішкі»  120, аралас – 16. Аралас шар
тар бойынша өнеркәсіп меншігінің барлық 
нысандарын ұлттық компаниялар шетелдік 
компанияларға бергенін атап айтуға болады.  

Лицензиялық келісімшарттардың неғұр
лым көп көлемі ұлттық өтінім берушілердің 
қатысуымен – 78, шетелдік және ұлттық – 35, 
шетелдік – 14 тіркелді.  

 

32кесте 
Таблица 32.

тіркелген келісімшарттарды ішкіге және сыртқыға жылдар бойынша бөлу 
Распределение зарегистрированных договоров на внешние и внутренние по годам

Келісімшарттар
договоры 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Бар-
лығы
всего

1993-
2009

Барлық қарастырылғандар
Рассмотрено всего 221 224 264 253 245 278 356 359 2200 3113

Барлық тіркелгені
Зарегистрировано всего 201 189 247 215 130 234 312 302 1830 2606

олардан
Из них
Ішкі
внутренние 102 71 137 120 62 94 108 183 877 1267

сыртқы
внешние 99 118 111 95 68 106 142 119 858 1243

 қАЗАқстАН РеспУБлИКАсыНдАҒы тІл тУРАлы 
ЗАҢНАМАНыҢ оРыНдАлУы 
ИсполНеНИе ЗАКоНодАтелЬствА о ЯЗыКАХ  
в РеспУБлИКе КАЗАХстАН

2009 жылы «ҰЗМИ» РМҚК 
Қазақстан Республикасының «Қазақстан 
Республикасындағы тіл туралы» Заңын 
басшылыққа ала отырып, сонымен қатар 
Тілдердің қолданылуының және оларды 
дамытудың 20012010 жылдарға арналған 
мемлекеттік бағдарламаны іске асыру 
шеңберінде мемлекеттік тілдің пайдаланы
лу аясын кеңейту жөніндегі жұмысты одан 

В 2009 году РГКП «НИИС», руководству
ясь Законом Республики Казахстан «О языках 
в Республике Казахстан» и в рамках реали
зации Государственной программы функци
онирования и развития языков на 20012010 
годы продолжил работу по расширению сфе
ры использования государственного язы
ка. В соответствии с разработанным в пред
ыдущие годы планом, в 2009 году заверше
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әрі жалғастырды.  Бұдан алдыңғы жылдарда 
әзірленген жоспарға сәйкес «ҰЗМИ» РМҚК 
қызметкерлерінің арасында үш деңгейлі білім 
бойынша мемлекеттік тілді үйрену курсы 
аяқталды. Мемлекеттік тілді үйрену «ҰЗМИ» 
РМҚК қызметіне оң әсерін тигізді. Мұның 
нәтижесінде іс жүргізу орыс тілімен қатар 
мемлекеттік тілді де орындалып келеді.  

Сонымен қатар «ҰЗМИ»РМҚК мем
лекеттік тілдегі шығыс хатхабарының көлемі 
айтарлықтай ұлғайды. Зияткерлік меншік 
жөніндегі терминологиялық орысшақазақша 
сөздікті шығару ісі жалғасып келеді. 

Әділет Министрлігімен бірлесіп, 
19931999 жылдар (әрекеттегі) ішіндегі 
өнертабыстар рефераттары мен формулалары 
ТМД елдерінің өңірлік патенттікақпараттық 
өнімін өнеркәсіптік шығару жобасына қатысу 
шеңберінде 3500 құжат көлемінде CD
ROM «CISPATENT» оптикалық дискісіне 
мемлекеттік және ағылшын тілдеріндегі ау
дармасы жүзеге асырылды. 

ны курсы по изучению государственного язы
ка по трем уровням знаний среди сотрудни
ков РГКП «НИИС». Изучение государствен
ного языка положительно отразилось на дея
тельности РГКП «НИИС». В результате чего 
делопроизводство осуществляется как на рус
ском, так и на государственном языках. Кро
ме того, существенно увеличился объем кор
респонденции, исходящей из РГКП «НИИС» 
на государственном языке. Продолжается соз
дание терминологического словаря по интел
лектуальной собственности на государствен
ном языке.

Совместно с Министерством юстиции осу
ществлен перевод на государственный и ан
глийский языки рефератов и формул изо
бретений за 19931999 (действующие), 2008 
г.г. в объеме 3500 документов в рамках уча
стия в проекте по промышленному выпу
ску совместного регионального патентно
информационного продукта стран СНГ на 
оптических дисках CDROM «CISPATENT».

 ӨНеРКӘсІп МеНШІГІНдеГІ қҰқықтық қоРҒАУдыҢ 
НоРМАтИвтІК БАЗАсыН ЖетІлдІРУ 
совеРШеНствовАНИе НоРМАтИвНой БАЗы пРАвовой 
оХРАНы в пРоМыШлеННой соБствеННостИ

Зияткерлік меншік саласындағы заңна
маны әрі қарай жетілдіруді ісін атап кеткен 
жөн.

Сонымен, 2009 жылғы 10 шілдеде Қазақстан 
Республикасының № 179IV «Қазақстан 
Республикасының кейбір заңнамалық акті
леріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу 
туралы» Заң қабылданды. Аталған Заңмен 
зияткерлік меншік саласындағы келесі 
заңнамалық актілерге өзгерістер енгізілді: 
Қазақстан Республикасының «Авторлық 
құқық және шектес құқықтар туралы» Заңы, 
Қазақстан Республикасының Патенттік Заңы, 
сондайақ Қазақстан Республикасының Қыл
мыстық Кодексінің нормалары, Қазақстан 
Республикасының әкімшілік құқық бұзушы
лықтары туралы Кодексі, Қазақстан Респуб
ликасының әділет органдары туралы Заңы. 

Следует отметить дальнейшее совершен
ствование законодательства в сфере интел
лектуальной собственности. 

Так, 10 июля 2009 года принят Закон Ре
спублики Казахстан № 179IV «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые зако
нодательные акты Республики Казахстан 
по вопросам интеллектуальной собственно
сти». Данным Законом внесены изменения в 
следующие законодательные акты в области 
интеллектуальной собственности: Закон Ре
спублики Казахстан «Об авторском праве и 
смежных правах», Патентный Закон Респу
блики Казахстан, а также в нормы Уголовно
го Кодекса Республики Казахстан, Кодекса 
Республики Казахстан об административных 
правонарушениях, Закон Республики Казах
стан об органах юстиции.
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Данные изменения вызваны необходимо
стью реформирования охраны объектов про
мышленной собственности в современных 
условиях экономического развития страны, а 
также в целях гармонизации с международ
ными соглашениями в области охраны прав 
промышленной собственности.

6 августа 2009 года И.о. Министра юсти
ции Республики Казахстан подписан приказ 
№ 101 «Об утверждении Инструкции по со
ставлению, оформлению и рассмотрению за
явки на выдачу патента на промышленные 
образцы».

Нормы Инструкции в новой редакции на
правлены на увеличение объема заявок и 
упрощение процедуры проведения экспер
тизы. Ожидается повышение ответственно
сти национальных производителей при раз
работке и производстве новых изделий без 
использования чужих охраняемых объектов, 
что в полной мере согласуется с Программой 
развития патентной системы на 2007 – 2011 
годы. Принятая инструкция позволяет зая
вителям получить охрану на решения печат
ной продукции. Это новшество сориентиро
вано на защиту интересов национальных за
явителей, усиление отечественного патент
ного рынка, гармонизацию национальной па
тентной системой с международной патент
ной практикой.

В целом, принимаемые меры приведут к 
ускорению проведения экспертизы заявок на 
промышленные образцы, увеличению срока 
действия патента, следовательно, более ран
нему внедрению объекта в производство и 
стимулированию авторов на получение па
тента, и в конечном итоге приведет к положи
тельному развитию деятельности экспертной 
организации.

В рамках реализации Программы развития 
патентной системы Республики Казахстан на 
20072011 гг. внесены предложения по изме
нению и дополнению проекта Закона РК «О 
науке».

В рамках двадцать второго заседания Ад
министративного совета ЕАПО по вопросам 
продолжения работ по внесению изменений и 
дополнений в патентную инструкцию к Евра
зийской патентной конвенции в части прави

Аталған өзгерістер елдің экономикалық 
дамуының қазіргі таңдағы жағдайында 
өнеркәсіптік меншік нысандарын қорғауды 
реформалау қажеттілігімен байланысты, со
нымен қатар өнеркәсіптік меншік құқықтарын 
қорғау саласындағы халықаралық келісімдерді 
үйлестіру мақсатына байланысты.  

2009 жылғы 6 тамызда Қазақстан Рес
публикасы Әділет Министрінің м.а. №101 
«Өнеркәсіптік үлгілерге патент беру өті
німдерін жасау, рәсімдеу және қарастыру бой
ынша Нұсқаулықты бекіту туралы» бұйрыққа 
қол қойды. 

Жаңа түзетілімдегі Нұсқаулық норма
лары өтінімдер көлемін көбейтуге және 
сараптама жүргізу рәсімін жеңілдетуге 
бағытталған. Өзгенің қорғалған нысанда
рын пайдаланбай жаңа бұйымдарды әзірлеу 
және өндіру кезіндегі ұлттық өндірушілердің 
жауапкершіліктерінің артуы күтілуде, бұл 
толығымен 20072011 жылдарға патенттік 
жүйенің даму Бағдарламасымен келісілген. 
Қабылданған нұсқаулық өтінім берушілерге 
баспа өнімдері шешімдерінің қорғалуына 
мүмкіндік береді. Бұл жаңашылдық ұлттық 
өтінім берушілердің мүддесін қорғауға, 
отандық патенттік нарықтың күшеюіне, 
ұлттық патенттік жүйенің халықаралық 
патенттік тәжірибемен үйлесуіне негізделген. 

Тұтастай алғанда, қолданылатын шара
лар өнеркәсіптік үлгілерге өтінімдерді са
раптау ісін жылдамдатуға, патент қолданысы 
мерзімін ұзартуға, нысанның ертерек 
өндіріске енуіне және авторларды патент 
алуға ынталандыруға, сонымен қатар сарап
тау ұйымы қызметінің оң дамуына жағдай 
жасайды. 

Қазақстан Республикасының 20072011 
жылдарға патенттік жүйесін дамыту Бағ
дарламасын іске асыру шеңберінде ҚР «Ғы
лым туралы» Заңының жобасын өзгерту мен 
толықтыру жөнінде ұсыныстар енгізілген. 

ЕАПҰ Әкімшілік кеңесінің жиырма екінші 
отырысының аясында Еуразиялық патенттік 
конвенцияның патенттік нұсқаулығының 13 
ереже бөліміне өзгерістер мен толықтырулар 
енгізу бойынша ұсыныстар мен өзгерістер 
енгізілген. Бұл ЕАПҰның бекіткен 
еуразиялық өтінімге құқық берумен қатар 
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тіркеу өкілеттігіне немесе бұл құқықтың 
еуразиялық патенті мен кепіліне және 
еуразиялық патенттерге қатысты лицензиялық 
келісімшарттарына байланысты. 

ҚР «Қазақстан Республикасының кейбір 
заңнамалық актілеріне жіберілетін бланкеттік 
нормалардың минимизациясы мәселелері бой
ынша, жемқорлық құқықбұзушылықтың бо
луына әсер ететін әр түрлі нормативті құқық
тық актілер мен нормалардың құқықтары 
нормалары арасында қарамақайшылық тар
ды, бос орындарды, қақтығыстарды болдыр
мау бойынша өзгерістер мен толықтырулар 
ен гізу туралы» Заңы жобасын өзгерту мен 
толықтыру бойынша ұсыныстар енгізілген. 

Қазақстан Республикасының «Қазақстан 
Республикасының зияткерлік меншік мәсе
лелері бойынша кейбір заңнамалық акті
лерге өзгерістер толықтырулар енгізу ту
ралы» Заңына талдау жүргізілді. Соның 
ішінде Қазақстан Республикасының «Тауар 
таңбалары мен қызмет көрсету таңбалары, 
тауар шығарылған жерлер атаулары ту
ралы» Заңын өзгерту туралы ұсыныстар  
енгізілген. 

Енгізілген өзгерістер қазақстандық ком
панияларға тұрақты мәртебе алуға ықпалдық 
етіп, өз идеялары мен инновацияларын қорғап, 
әлемдік нарықта бизнес жүргізуге және 
Қазақстанның ДСҰ қосылуы кезінде біздің 
еліміздің брендтарын дамытуға мүмкіндік 
алуға жағдай жасайды. 

Сонымен қатар ЕурАзЭЫ мүше мемле
кеттердің аумағында зияткерлік меншік 
айналымдарының бір ыңғай стандарттары 
жөнінде Келісім жобасына және ЕурАзЭЫ 
инновациялық жүйесін құру тұжырымдамасы 
жобасын өзгерту мен толықтыру туралы 
ұсыныстар енгізілген. 

 ЕурАзЭЫ инновациялық жүйесін құру, 
басқару механизмдерін жетілдіру мақ
сатында зияткерлік меншікке инвестиция
ларды ынталандыруға және кәсіпорынның 
шаруашылық айналымындағы оның үлесін 
көтеруге бағытталған заңнамалық актілердің 
өз уақытында қабылдануы жолымен  
зияткерлік меншіктің қазақстандық нарығын 
қалыптастыруда және дамытуда  мемлекет 
рөлін күшейту қажет деп санаймыз. 

ла 13 внесены предложения и изменения, ка
сающиеся закрепления за ЕАПО полномочий 
по регистрации наряду с передачей права на 
евразийскую заявку или евразийский патент и 
залога этого права также и лицензионных до
говоров в отношении евразийских патентов.

Внесены предложения по изменению и до
полнению проекта Закона РК «О внесении из
менений и дополнений в некоторые законо
дательные акты Республики Казахстан по во
просам минимизации отсылочных бланкет
ных норм, исключения противоречий, пробе
лов, коллизий между нормами права различ
ных нормативных правовых актов и норм, 
способствующих совершению коррупцион
ных правонарушений».

Проведен анализ  Закона Республики Ка
захстан «О внесении изменений и дополне
ний в некоторые законодательные акты Ре
спублики Казахстан по вопросам интеллек
туальной собственности» в том числе пред
ложения по внесению изменений и дополне
ний в Закон Республики Казахстан «О товар
ных знаках, знаках обслуживания и наимено
ваниях мест происхождения товаров».

Внесенные изменения благоприятству
ют созданию устойчивого  статуса казахстан
ским компаниям, что позволит им расширить 
возможности для ведения бизнеса на миро
вом рынке, защитив свои идеи, инновации и 
развить бренды нашей страны в свете всту
пления Казахстана в ВТО.

Кроме того, внесены предложения по из
менению и дополнению проекта Соглашения 
о едином стандарте оборотов интеллектуаль
ной собственности на территории государств
членов ЕврАзЭС, проекта концепции созда
ния инновационной системы ЕврАзЭС.

В целях совершенствования механизмов 
управления, создания инновационной систе
мы ЕврАзЭС считаем необходимым усилить 
роль государства в формировании и развитии 
казахстанского рынка интеллектуальной соб
ственности путем своевременного принятия 
законодательных актов, направленных на сти
мулирование инвестиций в интеллектуаль
ную собственность и повышение ее доли в хо
зяйственном обороте предприятий.
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По пункту 113 Регламента Правительства 
РК, внесены предложения по изменению и 
дополнению Закона «О внесении изменений 
и дополнений в Таможенный кодекс РК».

Также внесены предложения по измене
нию и дополнению проекта совместного при
каза «Об утверждении Правил взаимодей
ствия и обмена информацией между тамо
женными органами и уполномоченным госу
дарственным органом Республики Казахстан 
в области охраны прав интеллектуальной соб
ственности».

Внесены предложения по изменению и до
полнению проекта постановления Правитель
ства Республики Казахстан «Об утверждении 
Типового стандарта государственной услу
ги».

Внесены предложения по поручению От
ветственного секретаря Министерства юсти
ции РК о принимаемых мерах по правово
му обеспечению антикризисного плана дей
ствий, снижения административных барье
ров.

В рамках реализации Плана мероприятий 
по борьбе с коррупцией в системе органов 
юстиции Республики Казахстан 19 октября 
2009 года прочитана лекция сотрудникам ве
домства на тему: «Противодействие корруп
ции».

В целях исполнения Указа Президента Ре
спублики Казахстан от 22 апреля 2009 года 
№ 793 «О дополнительных мерах по усиле
нию борьбы с преступностью и коррупцией 
и дальнейшему совершенствованию правоо
хранительной деятельности в Республике Ка
захстан», РГКП «НИИС» внесены изменения 
в Устав предприятия, пунктом 20.1., которы
ми предусмотрена персональная ответствен
ность Директора Предприятия за организа
цию противодействия коррупции.

Службой правового обеспечения РГКП 
«НИИС» рассмотрено 39 обращений физиче
ских и юридических лиц; даны юридические 
заключения; разработаны с последующим за
ключением 131 гражданскоправового дого
вора по деятельности предприятия; проведе
ны процедуры с применением Закона «О го
сударственных закупках» с последующим за
ключением 51 договора государственных за

ҚР Үкіметі Регламентінің 113тармағы 
бойынша «ҚР Кеден кодексін өзгерту мен 
толықтыру бойынша ұсыныстар енгізу ту
ралы» Заңына өзгерістер мен толықтырулар 
бойынша ұсыныстар енгізілген. 

Сондайақ «Зияткерлік меншік құқығы са
ласында Қазақстан Республикасының кеден 
органдары мен өкілетті мемлекеттік орга
ны арасындағы өзара ықпалдасу мен ақпарат 
алмасу Ережесін бекіту туралы» бірлескен 
бұйрығы жобасын өзгерту және толықтыру 
бойынша ұсыныстар енгізілген. 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 
«Мемлекеттік қызметтердің Типтік стандар
тын бекіту туралы» қаулысы жобасын өзгерту 
мен толықтыру бойынша ұсыныстар енгізілді. 

ҚР Әділет Министрінің Жауапты 
хатшысының дағдарысқа қарсы әрекет жо
спарын, әкімшілік кедергілерді төмендетуді 
құқықтық қамтамасыз ету жөніндегі 
қолданылатын шаралар туралы тапсырмасы 
бойынша ұсыныстар енгізілді. 

Жемқорлықпен күрес бойынша ісшаралар 
Жоспарын іске асыру аясында Қазақстан  
Республикасы Әділет органдары жүйесінде 
2009 жылғы 19 қазанда ведомство қызмет
керлеріне «Жемқорлыққа қарсы әрекет» 
тақырыбында дәріс оқылды. 

Қазақстан Республикасы Президентінің 
2009 жылғы 22 сәуірдегі № 793 «Қылмыскер
лік пен жемқорлықпен күресті күшейту 
және Қазақстан Республикасында құқық 
қорғау қызметін әрі қарай жетілдіру бойын
ша қосымша шаралар туралы» Жарғысын 
орындау мақсатында «ҰЗМИ» РМҚК 
20.1тармағымен кәсіпорын Жарғысына 
өзгерістер енгізілген. Бұл арқылы Кәсіпорын 
Директорының жемқорлыққа қарсы күрес 
үшін дербес жауапкершілігі қарастырылған. 

«ҰЗМИ» РМҚК құқықтық қамтамасыз 
ету қызметі жеке және заңды тұлғалардың 
39 жолдамасын қарастырды; заңды 
қорытындылар берілген; кәсіпорын қызметі 
бойынша қорытындысы берілген 131 
азаматтыққұқықтық келісімшарт әзірленген; 
«Мемлекеттік сатып алымдар туралы» Заңын 
қолдану арқылы қорытындысы берілетін 
мемлекеттік сатып алымдар жөніндегі 51 
келісімшарт рәсімдері жүргізілген; талап іс 
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купок; подготовлены исковые материалы и 
возражения на исковые требования; принято 
участие в судебных разбирательствах, в семи
нарах, в разработках нормативноправовых 
актов Республики Казахстан в области про
мышленной собственности и актов правово
го характера предприятия.

материалдары және талаптарға қарсылықтар 
дайындалған; сот талқылауларына, семи
нарларға, Қазақстан Республикасының өнер
кәсіптік меншік пен кәсіпорынның құқықтық 
сипаттағы актілері саласындағы нормативті
құқықтық әзірлемелерге қатысқан. 

 АвтоМАттАНдыРылҒАН ЖҮйеНІ ЖӘНе БАҒдАРлАМАлық 
қАМтАМАсыЗ етУдІ ЖетІлдІРУ 
совеРШеНствовАНИе АвтоМАтИЗИРовАННыХ сИстеМ И 
пРоГРАММНоГо оБеспечеНИЯ

«ҰЗМИ» РМҚК Ақпараттық қамтамасыз 
ету және «Патент» МҚ қызметінің жұмысы 
2009 жылы «ҰЗМИ» РМҚК алдында тұрған 
негізгі функцияларды орындауға бағытталды.

Қызметтің негізгі міндеті институттың 
өндірістік үрдістерін автоматтандыру, инсти
туттың деректер қорын қолдау және да
мыту, мәліметтердің орталықтандырылған 
сақталымын қамтамасыз ету және мәлімет
тердің сәйкестігінің жоғары деңгейіне 
кепілдік берудегі олардың алдағы уақыттағы 
соңғы пайдаланылуы үшін  түрлі формат
тарда шығарылуы, МҚ onlineға жол ашуды 
қамтамасыз ету және Интернетке шектеусіз 
шығу болып табылады. 

Қызметтің негізгі мақсаты  барлық 
қарастыру кезеңдерінде қазіргі ақпараттық 
технологияларды пайдалану арқылы өтінімді 
сапалы және уақытылы сараптау болып табы
лады. 

2009 жылы «ҰЗМИ» РМҚҚ өндірістік 
қолда ныс қа «ҰЗМИ» ААЖ жаңа автомат
танды рылған ақпараттық жүйесі ендірілді.

«ҰЗМИ» ААЖ өнеркәсіптік меншік ны
сандарына қорғау құжаттарымен жұмысты, 
аталған құжаттармен іс жүргізуді автомат
тандыру және оңтайландыру және Институт 
қызметтерінің арасында электрондық құжат 
айналымын ұйымдастыру тұрғысындағы  
бағдарламалық қамтамасыз етуді ауыстыруға 
және институт қызметтерінің барлық 
функционалдық талаптарын орындауға 
арналған. 

Деятельность Службы информацион
ного обеспечения и БД «Патент» РГКП 
«НИИС» в 2009 году направлена на выпол
нение основных функций, стоящих перед  
РГКП НИИС.

Основной задачей службы является авто
матизация производственных процессов ин
ститута, поддержка и развитие баз данных 
института, обеспечение централизованно
го хранения данных и их выгрузки в различ
ных форматах для дальнейшего конечного ис
пользования, что гарантирует высокий уро
вень идентичности конечных данных, обеспе
чение доступа к online БД и неограниченный 
выход в Интернет.

Основной целью службы является обеспе
чение качественного и своевременного прове
дения экспертизы заявок на всех стадиях её 
рассмотрения, с использованием современ
ных информационных технологий.

В РГКП «НИИС» в 2009 году введена в 
промышленную эксплуатацию новая автома
тизированная информационная система АИС 
«НИИС».

АИС «НИИС» предназначена для заме
ны устаревшего программного обеспечения 
и полного перекрытия всех функциональных 
требований служб Института в плане авто
матизации и упрощения работы с охранны
ми документами на объекты промышленной 
собственности, делопроизводством по дан
ным документам и организации электрон
ного документооборота между службами  
Института.
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АИС «НИИС» на техническом и про
граммном уровнях обеспечивает переход к 
электронному документообороту делопро
изводства, электронной подаче заявок и, за 
счет повышения качества поискового про
граммного обеспечения экспертов, улуч
шает экспертизу объектов промышленной  
собственности.

В рамках информационной системы РГКП 
«НИИС» поддерживаются 2 вебсайта: сайт 
Комитета по правам интеллектуальной соб
ственности Министерства юстиции Респу
блики Казахстан (www.intellkaz.kz) и сайт 
НИИС (www.kazpatent.kz).

Имеющиеся на сайте РГКП «НИИС» ру
брики вопросответ, гостевая книга позволя
ют вести диалог с пользователями сайта.

Разработана и функционирует система 
электронных платежей через webсайт инсти
тута www.kazpatent.kz на расчетный счет Ин
ститута.

Проводится работа по техническому осна
щению всех служб института, приобретены 
новые компьютеры, принтеры, сканеры.

«ҰЗМИ» ААЖ техникалық және бағдар
ламалық деңгейде іс жүргізудің электрон
ды құжат айналымына, өтінімдердің элек
тронды беруге көшуді қамтамасыз етеді және 
сарапшылардың іздестіру бағдарламалық 
қамтамасыз ету сапасын арттыру есебінен 
өнеркәсіп нысандары сараптамасын жақсар
тады.

«ҰЗМИ» РМҚК ақпараттық жүйесі шең
берінде 2 вебсайт қолданылады: Қазақстан 
Республикасы «Әділет Министрлігі Зият
керлік меншік құқығы Комитетінің сай
ты (www.intellkaz.kz) және «ҰЗМИ» сайты 
(www.kazpatent.kz). 

«ҰЗМИ» сайтында орнатылған сұрақ
жауап, меймандар кітабы сайт пайдаланушы
лармен диалог жүргізуге мүмкіндік береді. 

Институттың www.kazpatent.kz сайты 
арқылы институттың есеп шотына электрон
ды төлемдердің жүйесі әзірленген, қызмет 
атқарады. 

Институттың барлық қызметтерін техни
калық жабдықтау бойынша жұмыстар жүргі
зіліп жатыр, жаңа компьютерлер, принтерлер, 
сканерлер алынған. 

 2009 ЖылҒы ХАлықАРАлық ыНтыМАқтАстық 
МеЖдУНАРодНое сотРУдНИчество в 2009 ГодУ

«ҰЗМИ» РМҚК есепті жылда түрлі 
халықаралық ұйымдармен, сонымен қатар 
аймақтық және ұлттық патенттік ведом
стволармен халықаралық ынтымақтастық
тың әрі қарай дамуы мен нығаюын  
жалғастырды. 

2009 жыл ағымында Дүниежүзілік 
зияткерлік меншік ұйымымен (ДЗМҰ), 
Еуразиялық патенттік ұйымымен (ЕАПҰ), 
Еуропалық патенттік ұйымымен (ЕПҰ), 
шетелдік патенттік ведомстволармен тұрақты 
ынтымақтастығы жүзеге асырылды.  

РГКП «НИИС» в отчетном году продол
жил дальнейшее развитие и укрепление меж
дународного сотрудничества с различными 
международными организациями, а также с 
региональными и национальными патентны
ми ведомствами.

В течение 2009 года осуществлялось по
стоянное сотрудничество с Всемирной орга
низацией интеллектуальной собственности 
(ВОИС), Евразийской патентной организаци
ей (ЕАПВ), Европейской патентной органи
зацией (ЕПО), зарубежными патентными ве
домствами.
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В целях дальнейшего совершенствования 
экспертизы по заявкам РСТ принято участие 
во второй сессии Рабочей группы по PCT, 
при участии представителей 54 государств
членов Договора о патентной кооперации. Из 
международных организаций в качестве на
блюдателей присутствовали делегации Афри
канской организации интеллектуальной соб
ственности, Африканской региональной орга
низации по интеллектуальной собственности, 
Евразийской патентной организации, Евро
пейского союза, Всемирной торговой органи
зации, Совета по сотрудничеству стран Пер
сидского залива, который состоялся в г. Жене
ва (Швейцария) с 4 по 8 мая 2009 года. Кроме 
того, на мероприятии в качестве наблюдате
лей присутствовали делегации 7 государств, 
не являющихся участниками РСТ и 11 между
народных и национальных неправительствен
ных организаций.

В мае 2009 года принято участие в следую
щих семинарах: по Гаагской системе между
народной регистрации промышленных образ
цов, организованном Всемирной организаци
ей интеллектуальной собственности; по Ма
дридской системе международной регистра
ции обозначений, которые состоялись в г. Же
нева (Швейцария); в Международном сим
позиуме по интеллектуальной собственно
сти и традиционным знаниям, организован
ном Всемирной организацией интеллектуаль
ной собственности в сотрудничестве с Госу
дарственным комитетом по стандартизации, 
метрологии и патентам Азербайджанской Ре
спублики в г. Нахчыван (Азербайджан).

В июне 2009 года в г. София (Болгария) 
принято участие во Всемирном симпозиуме 
по географическим указаниям, организован
ном Всемирной организацией по интеллекту
альной собственности (ВОИС) и Патентным 
ведомством Республики Болгария. В прове
дении данного симпозиума приняли участие 
свыше 200 представителей: из ВОИС, из Бол
гарского патентного ведомства, представите
ли ведомств из более 40 стран, а также пред

 дЗМҰ-МеН ыНтыМАқтАстық 
сотРУдНИчество с воИс

РСТ өтінімдері бойынша сараптаманы 
әрі қарай жетілдіру мақсатында 2009 жылғы 
4 және 8 мамыр аралығында Женевада 
патенттік кооперация туралы Келісімшарттың 
54 қатысушымемлекет өкілдерінің қаты
суымен РСТ бойынша Жұмыс тобының 
екінші сессиясына қатыстық. Халықаралық 
ұйымдардан қадағалаушылар ретінде Аф
рика зияткерлік меншік ұйымының, Афри
ка зияткерлік меншігі аймақтық ұйымының, 
Еуразиялық патенттік ұйымның, Еуропалық 
одақтың, Дүниежүзілік сауда ұйымының, 
Парсы шығанағы елдерінің ынтымақтастығы 
Кеңесінің делегациясы қатысты. Сондай
ақ қадағалаушылар ретінде ісшараға РСТ 
қатысушыларына жатпайтын 7 мемлекеттің 
және 11 халықаралық және ұлттық үкіметтік 
емес ұйымдардың делегациялары қатысты. 

2009 жылы мамырда келесі семинарларға: 
Женева қаласында (Швейцария) Дүниежүзілік 
зияткерлік меншік ұйымы өткізген Гаагалық 
жүйе бойынша өнеркәсіптік үлгілерді 
халықаралық тіркеу семинарына; Же
нева қаласында (Швейцария) өткізілген 
таңбаларды Мадрид жүйесі бойынша 
халықаралық тіркеу семинарына қатыстық.  

Нахчыван қаласында (Әзірбайжан) Дүние
жүзілік зияткерлік меншік ұйымының 
Әзірбайжан Республикасы Стандарт
тау, метрология және патенттер жөніндегі 
Мемлекеттік комитетімен бірлесіп ұйым
дастырған Зияткерлік меншік және дәстүрлі 
білім жөніндегі халықаралық симпозиумына 
қатыстық.

2009 жылы маусымда София қ. (Бол
гария) Дүниежүзілік зияткерлік меншік 
ұйымы (ДЗМҰ) және Болгария Республика
сы Патенттік ведомствосы ұйымдастырған 
географиялық көрсеткіштер бойынша 
Дүниежүзілік симпозиумға қатыстық. Атал
ған симпозиумға ДЗМҰ, Болгар патенттік 
ведомствосының 200 астам өкілдері, 40 астам 
елдерден өкілдер, сонымен қатар халықаралық 
үкіметтік емес ұйымдардың өкілдері қатысты. 
Халықаралық симпозиумның негізгі сәттері 



54

Жылдық есеп 2009

ставители международных неправительствен
ных организаций. Основные моменты Меж
дународного симпозиума были два основных 
вопроса: использование географических ука
заний и улучшение их защиты, как объекта 
промышленной собственности.

В ноябре 2009 года в Азиатско
тихоокеанском центре промышленной соб
ственности (APIC) с участием представите
лей Всемирной организации интеллектуаль
ной собственности (WIPO) и японского па
тентного офиса (JPO) г.Токио (Япония) был 
проведен обучающий курс на тему «Исполь
зование Информационных технологий в Ве
домстве интеллектуальной собственности». 
Организатором обучающего курса являет
ся ВОИС, в рамках мероприятий по целевым 
фондам на 2009 и 2010 бюджетный год, в ко
тором также было принято участие.

В декабре 2009 года в г. Женева принято уча
стие в обучающем  семинаре по теме «Мадрид
ская система международной регистрации 
знаков», организованном Всемирной организа
цией интеллектуальной собственности.

Обеспечена подготовка сотрудников на 
курсах дистанционного обучения Всемирной 
Академии ВОИС. В 2009 году шесть сотруд
ников РГКП «НИИС» успешно прошли дис
танционное обучение по программе Всемир
ной Академии ВОИС DL 101 «Основы интел
лектуальной собственности» и получили сер
тификаты об окончании курсов.

екі негізгі мәселеге арналды: географиялық 
көрсеткіштерді пайдалану және өнеркә
сіптік меншік ретінде олардың қорғалуын  
жақсарту.

2009 жылы қарашада Токио қ. Азиялық
тынықмұхиттық өнеркәсіптік меншік 
орталығында (APIC) Дүниежүзілік зияткерлік 
меншік ұйымының және жапондық патенттік 
офис өкілдерінің қатысуымен «Зияткерлік 
меншік Ведомствосында ақпараттық тех
нологияларды пайдалану» тақырыбында 
оқыту семинары өтті. Оқыту семинарының 
ұйымдастырушысы ДЗМҰ болып табылады, 
сонымен қатар 2009 және 2010 бюджет жыл
дарына тұтас қорлар бойынша ісшараларға 
қатыстық.   

2009 жылы желтоқсанда Женева қаласында 
(Швейцария) Дүниежүзілік зияткерлік мен
шік ұйымы ұйымдсатырған «Таңбаларды 
Мадрид жүйесі бойынша халықаралық 
тір кеу» тақырыбында оқыту семинарына  
қа тыстық.  

«ҰЗМИ» РМҚК қызметкерлерін ДЗМҰ 
Бүкіл дүниежүзілік академиясының кур
старында қашықтықтан оқытуға тіркеу 
қамтамасыз етілді. 2009 жылы «ҰЗМИ» 
РМҚҚ алты қызметкері ДЗМҰ Бүкіл дүние
жүзілік академиясының DL 101 «Зият керлік 
меншік негіздері» бағдарламасы бойын
ша қашықтықтан оқытудан сәтті өтті және 
курстарды бітіргені туралы сертификат  
алды. 

 еАпв-МеН ыНтыМАқтАстық 
сотРУдНИчество с еАпв

2009 жылғы 21 және 23 сәуір аралығында 
«Ұлттық зияткерлік меншік институты» 
РМҚК Филиалының Оқу орталығында (Ал
маты қ.) «Өнеркәсіптік меншік нысандарын 
құқықтық қорғау. Патенттік кооперация ту
ралы Келісімшарт (РСТ). «ЕАПАТАЖ» МҚ 
іздеу мүмкіндігі» тақырыбында семинар өтті. 
Семинар институттың Оқу орталығының ба
стамасы бойынша Еуразиялық патенттік 
ведомствосының қолдауы арқылы оның 
бөлімшелері басшыларының қатысуымен 
ұйымдастырылды. 

При поддержке Евразийского патентно
го ведомства с участием руководителей его 
подразделений с 21 по 23 апреля 2009г. в 
Учебном центре Филиала РГКП «НИИС» 
г.Алматы состоялся семинар на тему «Пра
вовая охрана объектов промышленной соб
ственности. Договор о патентной коопе
рации (РСТ). Поисковые возможности БД  
«ЕАПАТИС».

По приглашению ЕАПВ принято уча
стие в работе регионального семинара «Ав
томатизация современного патентного ве
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домства и электронная подача заявок», ор
ганизованном в июле 2009 года в г. Душан
бе (Республика Таджикистан) Всемирной ор
ганизацией интеллектуальной собственно
сти в сотрудничестве с ЕАПВ и Националь
ным патентноинформационным центром  
Таджикистана.

В период с 7 по 18 декабря 2009г. в Ев
разийском патентном ведомстве сотрудника
ми филиала РГКП «НИИС» г.Алматы прой
дена стажировка по повышению квалифи
кации специалистов национальных патент
ных ведомств. Целью данной стажировки 
было ознакомление с технологией прохожде
ния евразийской заявки на этапах формаль
ной экспертизы, экспертизы по существу, 
ознакомление со стратегией и методами па
тентного поиска, процедурой работы с Ев
разийской патентноинформационной систе
мой при поиске патентной и непатентной до
кументации, с программой работ по внедре
нию в ЕАПВ электронной подачи евразий
ских заявок.

ЕАПВ шақыруымен 2009 жылғы шілдеде 
Душанбе қ. (Тәжікстан Республикасы) 
Дүние  жү зілік зияткерлік меншік ұйымының 
(БЗМҰ, Женеве қ.) Еуразиялық патенттік 
ведомство (ЕАПВ, Мәскеу қ.) мен Ұлттық 
патенттікақпараттық орталығымен (ҰПАО, 
Душанбе қ.) бірлесіп ұйымдастырған «Қазіргі 
патенттік ведомствоның автоматтандырылуы 
және өтінімдерді электронды беру» аймақтық 
семинарына қатыстық. 

2009 жылғы 7 және 18 желтоқсан аралы
ғында Еуразиялық патенттік ведомство
да Алматы қ. «ҰЗМИ» РМҚК филиалының 
қызметкерлері ұлттық патенттік ведомство 
мамандарының біліктілігін арттыру бойынша 
сынақ ісінен өтті. Аталған сынақ ісінің мақсаты 
– еуразилық өтінімдердің формалды сараптама 
кезеңінен өту технологиясымен, мәні бойынша 
сараптама технологиясымен танысу, патенттік 
ізденіс стратегиялары мен әдістерімен, 
патенттік және патенттік емес құжаттама іздеу 
барысында Еуразиялық патенттіақпараттық 
жүйемен жұмыс рәсімімен танысу, ЕАПВ 
еуразиялық өтінімдерді электронды беруді 
ендіру бойынша жұмыс бағдарламасымен та
нысу болып табылады. 

 Упов-пеН ыНтыМАқтАстық 
сотРУдНИчество с Упов

 2009 жылдың маусымында Мол
дова Республикасы Кишинев қаласында 
зияткерлік меншік бойынша Молдова 
Республикасының Мемлекеттік агенттігімен 
ынтымақтасып, өсімдіктердің жаңа сортта
рын қорғау бойынша Халықаралық одақтың, 
өсімдіктер сорттарын сынау бойынша Мол
дова Республикасының Мемлекеттік комис
сиясының, патенттік және сауда маркалары 
(USPTO) бойынша Құрама Штаттары Бюро
сы мен Жапонияның ауылшаруашылық, ор
ман шаруашылығы және балық аулау кәсібі 
Министрлігінің (MAFF) ұйымдастыруымен 
өткен «Еуразиялық аймақтағы  белгілі 
бір елдерге арналған УПОВ Конвенция
сына сәйкес өсімдіктер сорттарын қорғау 
(PVP) (Еуразиялық PVP  Тренинг)бойынша 
аймақтық оқыту семинарына» қатыстық.

В июне 2009 года в г. Кишинев (Республи
ка Молдова) по приглашению Международ
ного союза по охране новых сортов расте
ний  принято участие в «Региональном обу
чающем семинаре по охране сортов растений 
(РVР), cогласно Конвенции УПОВ для опре
деленных стран в Евразийском регионе (Ев
разийский РVР  Тренинг)», организован
ном Международным союзом по охране но
вых сортов растений в сотрудничестве с Госу
дарственным агентством Республики Молдо
ва по испытанию сортов растений, Бюро Со
единенных Штатов по патентам и торговым 
маркам (USPTO) и Министерством сельско
го, лесного хозяйства и рыболовства Японии 
(MAFF).

В работе семинара принимали участие 
вицеГенеральный секретарь UPOV  Рольф 
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Йорденс, старший Советник UPOV  Мако
то Табата, министр сельского хозяйства и пи
щевой промышленности Республики Молдо
ва  Анатолий Городенко, из Бюро Соединен
ных Штатов Америки по патентам и торго
вым маркам  Китисри Сукхапинда, из Ми
нистерства сельского, лесного хозяйств и ры
боловства Японии  Катсуми Ямагучи, пред
ставители по охране сортов растений Поль
ши, Словакии, Эстонии, России, Украины, 
Республики Казахстан, Беларуси, Армении, 
Грузии, Кыргызстана, Узбекистана и Таджи
кистана.

Семинар жұмысына УПОВ вицеБас хат
шысы – Рольф Йорденс, УПОВ аға кеңесшісі 
  Макото Табата, Молдова Республика
сы ауылшаруашылық және тамақ өнеркәсібі 
министрі – Анатолий Городенко, патенттік 
және сауда маркалары бойынша Құрама 
Штат тары Бюросынан – Китисри Сукха
пинди, Жапонияның ауылшаруашылық, ор
ман шаруашылығы және балық аулау кәсібі 
Министрлігінен – Катсуми Ямагучи, Поль
ша, Словакия, Эстония, Ресей, Қазақстан 
Рес публикасы, Белорусия, Армения, Гру
зия, Қырғызстан Өзбекстан және Тәжікстан 
елдерінің өсімдіктер сорттарын қорғау бой
ынша өкілдері қатысты.

 ХАлықАРАлық қыЗМеттІҢ ӨЗГе тҮРлеРІ  
ИНые вИды МеЖдУНАРодНой деЯтелЬНостИ

Халыаралық ұйымдармен өзара ықпалдасу 
бойынша ынтымақтастықты жүзеге асыру 
шеңберінде «ҰЗМИ» РМҚК халықаралық, 
аймақаралық және ұлттық патенттік ве
домстволардан тәжірибе алмасу бойынша 
шақырулар келіп түсті. 

2009 жыл ағымында «ҰЗМИ» РМҚК 
қызметкерлері зияткерлік меншіктің өзекті 
мәселелері талқыланған халықаралық семи
нарларға, ғылымитехникалық конферен
цияларға, сонымен қатар ДЗМҰ, ЕАПВ, УПОВ 
және Швейцарияда, Ресей Федерациясында, 
Молдовияда, Украинада, Түркияда, Болгария
да, Қырғыз Республикасында, Әзірбайжанда, 
Тәжікстанда, Польшада, Қытайда, Жапония
да өткен өзге елдердің патенттік ведомство
лары ұйымдастырған сынақ істеріне қатысты.

«ҰЗМИ» РМҚК сарапшылары білікті
ліктерін арттыру мақсатында Мәскеу қ. Ре
сей мемлкеттік зияткерлік меншік институты 
Мемлекеттік жоғары кәсіби білім мекемесінің 
(РМЗМИ) қосымша білім факультетінің 
кәсіби қайта даярлау курсы бойынша оқуды 
сәтті аяқтап, оқуды әрі қарай жалғастыруда.

2009 жылы наурызда Анкарада «Зияткерлік 
меншік құқығының технология берудегі 
рөлі – мәселелері мен шешімдері. Түркия 

В рамках осуществления сотрудничества 
по взаимодействию с международными орга
низациями в РГКП «НИИС» поступали при
глашения по обмену опытом от международ
ных, региональных и национальных патент
ных ведомств.

В течение 2009 года сотрудники РГКП 
«НИИС» приняли активное участие в между
народных семинарах, научнопрактических 
конференциях, стажировках организованных 
ВОИС, ЕАПВ, УПОВ, ЕПО и патентными ве
домствами других стран, которые были про
ведены в Швейцарии, Российской Федерации, 
Молдове, Украине, Турции, Болгарии, Кыр
гызской Республике, Азербайджане, Таджи
кистане, Польше, Китае, Японии, на которых 
обсуждались актуальные вопросы интеллек
туальной собственности.

В целях повышения квалификации экспер
ты РГКП «НИИС» успешно завершили обу
чение и продолжают обучаться по курсу про
фессиональной переподготовки факультета 
дополнительного образования Государствен
ного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования Российского 
государственного института интеллектуаль
ной собственности (РГИИС) в г. Москва.
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үлгілері мен әлемдік тәжірибе» тақырыбында 
субаймақтық семинарға қатыстық.  

2009 жылғы сәуірде Варшава қ. (Поль
ша) Дүниежүзілік зияткерлік меншік ұйы
мымен, Польша Республикасының Патент тік 
ведомствосымен (KIPO) және Корей өнер
тап қыштыққа ықпалдасу қауымдас ты ғы
мен (KIPА) ұйымдастырылған «ЗМ стра
тегиялық басқармасы үшін шағын жә не орта 
кәсіпорындар әлеуетін дамытуда зият керлік 
меншік ПАНОРАМАСЫН пайдалану» Шығыс 
Еуропалық аймақтық форумға қатыстық. 

Өткен 2009 жылғы маусымда Киев қала
сында (Украина) «Ұлттық зияткерлік меншік 
институты» РМҚК директоры Дүниежүзілік 
зияткерлік меншік ұйымының Украина білім 
және ғылым Министрлігінің Мемлекеттік 
зияткерлік меншік депар таментімен бірлесіп 
ұйымдастырған «Өтпелі экономикалы ел
дерде дамудың алғашқы сатыларындағы 
зияткерлік меншік пен инновацияларды 
басқару» Аймақаралық семинарына қатысты. 
Семинар зияткерлік меншік саласын әрі қарай 
жетілдіру мен дамытудағы қазақстандық
украиндық қарымқатынастарға жаңа серпін 
берді. 

2009 жылы шілдеде ШолпанАта қ. (Қыр
ғызстан) Дүниежүзілік зияткерлік меншік 
ұйымының ұйымдастырған зияткерлік мен
шік саласындағы университеттік үйлес
тірушілерге арналған Аймақтық форумына 
қатыстық. 

Пекинде (Қытай Халық Республика
сы) Дүниежүзілік зияткерлік меншік ұйымы 
(WIPO) мен Қытай мемлекеттік зияткерлік 
меншік ведомствосы (SIPO)  ұйымдастырған 
зият керлік меншікті басқару мәселелері бой
ынша «Ғылымның бизнестегі қолданысы» 
тақырыбындағы семинарға қатыстық. 

Өткен жылдардағыдай тамыз айында 
Ялта қ. өткен «Зияткерлік меншіктің өзекті 
мәселелері» XIV Халықаралық ғылыми
прак  тикалық конференциясына қатыстық.  
Семи нарды Украина Білім және ғылым 
Министрлігінің Мемлекеттік зияткерлік 
меншік департаментімен бірлесіп ДЗМҰ 
ұйым дастырды. 

2009 жылғы қыркүйекте Украинаның Киев 
қаласында БҰҰ Даму Бағдарламасының 

В марте 2009 года в Анкаре принято участие 
в работе субрегионального семинара на тему: 
«Роль права интеллектуальной собственности 
в передаче технологий – проблемы и решения. 
Примеры Турции и мировая практика

В апреля 2009 года в г. Варшава (Польша) 
принято участие в ВосточноЕвропейском ре
гиональном форуме «Использование ПАНО
РАМЫ интеллектуальной собственности в 
развитии потенциала малых и средних пред
приятий для стратегического управления 
ИС», организованный Всемирной организа
цией интеллектуальной собственности, Па
тентным ведомством Республики Польша, Ко
рейским ведомством интеллектуальной соб
ственности (KIPO) и Корейской ассоциацией 
по содействию изобретательству (KIPА).

Прошедший в июне 2009 года в г. Киев 
(Украина) Межрегиональный семинар «Управ
ление интеллектуальной собственностью и ин
новациями на ранних стадиях развития в стра
нах с переходной экономикой», организован
ный Всемирной организацией интеллектуаль
ной собственности совместно с Государствен
ным департаментом интеллектуальной соб
ственности Министерства образования и нау
ки Украины дал новый импульс казахстанско
украинским отношениям в дальнейшем совер
шенствовании и развитии сферы интеллекту
альной собственности.

Под эгидой Всемирной организации ин
теллектуальной собственности (ВОИС) в 
июле 2009 года в г. ЧолпонАта (Кыргызстан) 
принято участие в Региональном форуме для 
университетских координаторов в сфере ин
теллектуальной собственности.

Принято участие в Пекине (Китайская На
родная Республика) в работе семинара по во
просам управления интеллектуальной соб
ственностью на тему «Применение науки в 
бизнесе», организованном ВОИС и Китай
ским государственным ведомством интеллек
туальной собственности (SIPO).

Как и предыдущие годы в августе в г.Ялта 
принято участие в работе XIV Международ
ной научнопрактической конференции: «Ак
туальные проблемы интеллектуальной соб
ственности», организованной Государствен
ным департаментом интеллектуальной соб
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ственности Министерства образования и на
уки Украины совместно с ВОИС.

По инициативе Программы развития ООН 
(ПРООН)  в сентябре 2009 года в г. Киев, Укра
ина принято участие в региональной встре
че «Доступ к основным лекарственным сред
ствам и право интеллектуальной собственно
сти», организованный Институтом «Откры
тое общество» (ИОО) и организацией «Стиль 
третьего мира».

Кроме того, в октябре 2009 года в г.Вильнюс 
(Литва) принято участие в таком масштабном 
мероприятии, как Международный Конгресс 
Предпринимателей в рамках которой состо
ялась международная конференция «Страны 
ЕС, СНГ и Азии. Опыт и перспективы эко
номического сотрудничества в условиях гло
бального финансовоэкономического кризи
са. Интересы бизнеса».

В октябре 2009 года в г.Москва принято 
участие в 13ой научнопрактической конфе
ренции Роспатента «Практика правовой охра
ны объектов интеллектуальной собственно
сти в условиях действия Административных 
регламентов». В работе конференции приня
ли участие представители государственных 
структур Российской Федерации, международ
ных организаций, ведомств интеллектуальной 
собственности стран ближнего и дальнего за
рубежья, посольств, академии наук и научно
исследовательских учреждений, патентные 
поверенные Российской Федерации и т.д.

В ноябре 2009 года в г. Бишкек (Кыргызстан) 
принято участие в  Региональном семинаре по 
наращиванию потенциала в области финан
сирования инновационных предприятий, ком
мерциализации интеллектуальной собствен
ности и развития государственночастного 
партнерства и семинар по защите прав в обла
сти интеллектуальной собственности под эги
дой ЕЭК ООН совместно с Кыргызпатентом.

Повышенный интерес со стороны Между
народных организаций и готовность к сотруд
ничеству в области интеллектуальной соб
ственности с Казахстаном говорит о доста
точно высоком уровне знаний казахстанских 
специалистов.

(БҰҰДБ) бастауы бойынша, «Ашық қоғам» 
Институтының (АҚИ) және «Үшінші әлем 
стилі» ұйымдастыруымен өткен «Негізгі 
дәрілік заттарға қол жеткізу және зияткерлік 
меншік құқығы» атты аймақтық кездесуге 
қатыстық.

Сонымен қатар 2009 жылғы қазанда 
Литваның Вильнюс қаласында Халықаралық 
Кәсіпкерлер Конгресі шеңберінде өткен «ЕО, 
ТМД және Азия елдері. Жаһандық қаржы
экономикалық дағдарыс жағдайындағы 
экономикалық ынтымақтастықтың тәжірибесі 
мен болашағы. Бизнес мүдделері» атты 
Халықаралық конференцияға қатыстық. 

2009 жылғы қазанда Мәскеу қаласында 
Роспатенттің «Әкімшілік регламенттердің 
қолданысы жағдайындағы зияткерлік 
меншік нысандарын құқықтық қорғау прак
тикасы» 13 ғылымипрактикалық конфе
ренциясына қатыстық. Конференция 
жұмы сына Ресей Федерациясының мемле
кеттік құрылымдарының, халықаралық 
ұйым дардың, таяу және алыс шетелдік 
зияткерлік меншік ведомстволарының, елші
ліктердің, ғылым академиясы мен ғылыми
зерттеу мекемелерінің өкілдері, Ресей 
Федерациясының патенттік сенім білдірілген 
өкілдері және т.б. қатысты.  

2009 жылы қарашада Бішкек қ. (Қыр
ғызстан) инновациялық кәсіпорындарды 
қаржыландыру саласындағы әлеуетті көтеру, 
зияткерлік меншікті коммерциялау және 
мемлекеттікжеке серіктестікті дамыту бой
ынша Аймақаралық семинарға және БҰҰ ЕЭК 
Қырғызпатентпен бірлесіп ұйымдастырған 
зияткерлік меншік саласындағы құқықтарды 
қорғау бойынша семинарға қатыстық. 

Халықаралық ұйымдар тарапынан 
жоғары деңгейдегі қызығушылық және 
зияткерлік меншік саласында Қазақстанмен 
ынтымақтастыққа дайындығы қазақстандық 
мамандардың білім деңгейлерінің жоғары 
екенін білдіреді.
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12 марта 2009 года в г. Астана в РГКП «На
циональном институте интеллектуальной 
собственности» КИС МЮ РК проведено за
седание в формате «круглого стола» на тему 
«Обсуждение вопросов по внесению измене
ний и дополнений в Инструкцию по составле
нию, оформлению и рассмотрению заявки на 
выдачу патента на промышленные образцы».

На открытии заседания выступил за
меститель директора РГКП «НИИС» 
Н.А.Абулкаиров, который отметил, что засе
дание организовано в целях обсуждения акту
альных вопросов и проблем в области охраны 
промышленных образцов и, одним из решений 
является внесение изменений и дополнений в 
Инструкцию, детализирующую применение 
законодательства в этой сфере обществен
ных отношений. «Ассоциацию патентных по
веренных Республики Казахстан» на заседа
нии представляли: Н.В.Русакова, Л.С.Юрчак, 
М.М.Тагбергенова, О.В.Пастухова.

В ходе заседания были рассмотрены пред
ложения патентных поверенных по внесению 
изменений и дополнений в Инструкцию и ряд 
вопросов, возникающих при подаче и рассмо
трении заявок на промышленные образцы.

1617 апреля 2009 года в г.Актобе про
шел научнопрактический семинар, органи
зованный Комитетом по правам интеллекту
альной собственности Министерства юсти
ции Республики Казахстан совместно с Ак
тюбинским государственным университетом 
им. К.Жубанова, на тему: «Вопросы правовой 
охраны объектов промышленной собственно
сти».

В работе семинара участвовали представи
тели заинтересованных государственных ор
ганов, региональных органов юстиции, уче
ные, преподаватели ВУЗов западного региона 
Казахстана, предприниматели, патентоведы.

Перед участниками с докладами высту
пили заместитель председателя Комитета 

 сеМИНАРлАР, КоНФеРеНЦИЯлАР, дӨҢГелеК ҮстелдеР 
ЖӘНе БАсқА Іс-ШАРАлАР 
сеМИНАРы, КоНФеРеНЦИИ, КРУГлые столы И дР. 
МеРопРИЯтИЯ

2009 жылғы 12 наурызда Астана қаласында 
ҚР ӘМ ЗМҚК «Ұлттық зияткерлік меншік 
институты» РМҚКда «дөңгелек үстел» 
түрінде «Өнеркәсіптік үлгілерге патенттер 
беру өтінімдерін құрастыру, рәсімдеу және 
қарастыру бойынша Нұсқаулыққа өзгерістер 
мен толықтырулар енгізу мәселелерін 
талқылау» тақырыбында отырыс өтті. 

Отырыс ашылуында «ҰЗМИ» РМҚК 
директорының орынбасары Н.А.Әбілқайыров 
сөз сөйледі. Және отырыс өнеркәсіптік 
үлгілерді қорғау саласында өзекті мәселелер 
мен сұрақтарды талқылау мақсатында 
ұйымдастырылғанын және оның шешімі – 
бұл салада қоғамдық қатынастар заңнамасын 
қолдануды нақтылайтын Нұсқаулыққа өзге
рістер мен толықтырулар енгізу болып та
былатынан айтты. «Қазақстан Респуб
ликасының патенттік сенім білдірілген 
өкілдерінің қауымдастығының» атынан 
Н.В.Русакова, Л.С.Юрчак, М.М.Тагбергенова, 
О.В.Пастухова» қатысты.

Отырыс барысында Нұсқаулыққа өзгеріс
тер мен толықтырулар енгізу бойын
ша патенттік сенім білдірілген өкілдердің 
ұсыныстары және өнеркәсіптік ұлгілерге 
өтінімдерді беру мен қарастыру кезінде туын
дайтын бірқатар сұрақтар қарастырылды. 

2009 жылы 1617 сәуірде Ақтөбе қаласында 
Қазақстан Республикасы Әділет Министрлігі 
Зияткерлік меншік құқығы Комитетінің 
Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе мемлекеттік 
университетімен бірлесіп ұйымдастырылған 
«Өнеркәсіптік меншік нысандарын құқықтық 
қорғау мәселелері» тақырыбында ғылыми
практикалық семинар өтті. 

Семинар жұмысына қызығушылық 
танытқан мемлекеттік органдардың, аймақтық 
әділет органдарының өкілдері, ғалымдар, 
Қазақстанның батыс өңірінің ЖООның 
оқытушылары, кәсіпкерлер, патенттанушы
лар қатысты.  
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по правам интеллектуальной собственности 
Н.Н.Сахипова, проректор по научной работе 
Актюбинского государственного университе
та им.К.Жубанова, Е.Айталиев, сотрудники 
РГКП «НИИС» и ученыепреподаватели ВУ
Зов.

24 июня 2009 года в г. Астана проведен 
«круглый стол», организованный Комите
том по правам интеллектуальной собственно
сти Министерства юстиции Республики Ка
захстан на тему: «Присоединение Республи
ки Казахстан к Протоколу к Мадридскому со
глашению о международной регистрации зна
ков».

В работе «круглого стола» приняли уча
стие представители КИС, РГКП «НИИС», 
ОЮЛ НЭП «Атамекен» и общественных ор
ганизаций.

В период с 15 по 17 июля 2009 года Респу
блику Казахстан посетил Руководитель отде
ла поддержки технологий и инноваций Все
мирной организации интеллектуальной соб
ственности, Эндрю Чайковский.

15 июля 2009 года состоялся круглый стол, 
на котором обсуждалось предложение, госпо
дина Эндрю Чайковского об открытии «Цен
тра поддержки технологий и инноваций» в 
Республике Казахстан.

17 июля 2009 года в конференцзале РГКП 
«НИИС» прошел семинар «Выявление техно
логий посредством патентного поиска. Пода
ча международной заявки по процедуре РСТ», 
организованный Комитетом по правам интел
лектуальной собственности, РГКП «НИИС» 
совместно с ВОИС для экспертов патентного 
ведомства Казахстана.

29 сентября 2009 года РГКП «НИИС» про
веден «круглый стол» на тему: «Правовые во
просы экспертизы объектов промышленной 
собственности».

«Круглый стол», организован во исполне
ние Приказа № 95н.қ. от 09.09.2009 года Пред
седателя Комитета по правам интеллектуаль
ной собственности Министерства юстиции Ре
спублики Казахстан о проведении 2130 сентя
бря 2009 года Республиканского мероприятии 
«Интеллект», а также в соответствие с Пла
ном, утвержденным данным Приказом.

Қатысушалар алдында Зияткерлік меншік 
құқығы Комитеті төрағасының орынбасары 
Н.Н.Сахипова, Қ.Жұбанов атындағы Ақтөбе 
мемлекеттік университетінің ғылыми жұмыс 
жөніндегі проректоры Е.Айталиев, «ҰЗМИ» 
РМҚК қызметкерлері және ЖОО ғалым
оқытушылары өз баяндамаларын жасады. 

2009 жылғы 24 маусымда Астана қ. 
Қазақстан Республикасы Әділет Министрлігі 
Зияткерлік меншік құқығы Комитеті (бұдан 
әрі  Комитет) ұйымдастырған «Таңбаларды 
халықаралық тіркеу туралы Мадрид келісіміне 
Хаттамаға (бұдан әрі  Хаттама) Қазақстан 
Республикасының қосылуы» тақырыбында 
дөңгелек үстел өтті. 

Дөңгелек үстел жұмысына Комитеттің, 
«Ұлттық зияткерлік меншік институты» 
РМҚК (бұдан әрі – «ҰЗМИ» РМҚК), «Ата
мекен» ОЮЛ НЭП және қоғамдық ұйымдар 
өкілдері қатысты. 

2009 жылғы 15 және 17 шілде аралығында 
Қазақстан Республикасына технологиялар 
мен инновацияларды қолдау бөлімінің Бас
шысы Эндрю Чайковский келді. 

2009 жылғы 15 шілдеде Эндрю Чайков
ский мырзаның Қазақстан Республикасын
да «Технологиялар мен инновацияларды 
қолдау орталығын» ашу жөніндегі ұсынысы 
талқыланған дөңгелек үстел өтті.  

2009 жылғы 17 шілдеде «ҰЗМИ» РМҚК 
конференцзалында Зияткерлік меншік 
құқығы Комитеті мен «ҰЗМИ» РМҚКның 
Дүниежүзілік зияткерлік меншік ұйымымен 
бірлесіп ұйымдастырған Қазақстан патенттік 
ведомствосы сарапшыларына арналған «Па
тент тік іздеу арқылы технологиялардың 
айқындалуы. РСТ рәсімі бойынша халық
аралық өтінімдерді беру» семинары өтті. 

2009 жылғы 29 қыркүйекте «ҰЗМИ» 
РМҚК «Өнеркәсіптік меншік нысанда
рын сараптаудың құқықтық мәселелері» 
тақырыбында «дөңгелек үстел» өткізді. 

«Дөңгелек үстел» Қазақстан Республика
сы Әділет Министрлігі Зияткерлік меншік 
құқығы Комитеті Төрағасының 09.09.2009 
ж. № 95и.қ. 2009 жылғы 2130 қыркүйекте 
Республикалық «Зият» ісшарасын өткізу ту
ралы Бұйрығын орындау негізінде, сонымен 
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В «круглом столе» приняли участие руко
водители служб и эксперты РГКП «НИИС», 
председателем выступил начальник управле
ния Комитета по правам интеллектуальной 
собственности Министерства юстиции Ре
спублики Казахстан, Айтымбетов А.Ж.

В ходе проведения «круглого стола» обсуж
дены актуальные вопросы экспертизы объ
ектов промышленной собственности в све
те принятия Закона РК от 10 июля 2009 года 
«О внесении изменений и дополнений в неко
торые законодательные акты РК по вопросам 
интеллектуальной собственности».

Были заслушаны доклады ведущих экс
пертов, руководителей служб РГКП «НИИС», 
имеющих многолетний опыт работы в обла
сти экспертизы объектов промышленной соб
ственности, касательно вопросов эксперти
зы отдельных объектов промышленной соб
ственности, а также изменений в этой области 
с принятием Закона РК от 10 июля 2009 года 
«О внесении изменений и дополнений в неко
торые законодательные акты РК по вопросам 
интеллектуальной собственности».

Участники «круглого стола» обсудили 
представленные доклады, а также положения 
Закона РК от 10 июля 2009 года «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые законо
дательные акты РК по вопросам интеллекту
альной собственности».

В период с 7 по 9 октября 2009 года Респу
блику Казахстан посетили Антонина Стоя
нова, старший юрисконсульт  Отдела между
народной регистрации товарных знаков Все
мирной организации интеллектуальной соб
ственности, Жанин Тао, начальник отдела ин
формации и содействия ВОИС, Сауле Тлевле
сова, руководитель проектов управления по 
сотрудничеству со странами Европы и Азии, 
ВОИС. Целью визита представителей ВОИС 
было предстоящее присоединение Республи
ки Казахстан к Протоколу к Мадридскому со
глашению.

8 октября 2009 года в Министерстве юсти
ции прошел международный семинар на тему: 
«Присоединение к Мадридскому соглашению 
о международной регистрации знаков», ор
ганизованный Комитетом по правам интел
лектуальной собственности Министерства 

қатар аталған Бұйрықпен бекітілген Жоспа
рына сәйкес ұйымдастырылған 

«Дөңгелек үстелге» «ҰЗМИ» РМҚК 
қызмет басшылары мен сарапшылар қаты
сып, төраға ретінде Қазақстан Республика
сы Әділет Министрлігі Зияткерлік меншік 
құқығы Комитеті басқармасының бастығы 
Айтымбетов А.Ж. сөз сөйледі. 

«Дөңгелек үстел» өткізу барысында ҚР 
2009 жылғы 10 шілдедегі «Зияткерлік меншік 
мәселелері бойынша ҚР кейбір заңнамалық 
актілеріне өзгерістер мен толықтырулар 
енгізу туралы» Заңын қабылдау кезіндегі  
өнеркәсіптік меншік нысандарын сараптаудың 
өзекті мәселелері талқыланды. 

«ҰЗМИ» РМҚК өнеркәсіптік меншік ны
сандарын сараптау саласындағы өнеркәсіптік 
меншіктің жекелеген нысандарын сарап
тау, сондайақ  ҚР 2009 жылғы 10 шілдедегі 
«Зияткерлік меншік мәселелері бойынша 
ҚР кейбір заңнамалық актілеріне өзгерістер 
мен толықтырулар енгізу туралы» Заңын 
қабылдау арқылы осы саладағы өзгерістер 
мәсе лелеріне қатысты көп жылғы жұмыс 
тәжірибелері бар жетекші сарапшылардың, 
қызмет басшыларының баяндамалары 
тыңдалды. 

«Дөңгелек үстел» қатысушылары ұсыныл
ған баяндамаларды және  ҚР 2009 жылғы 10 
шілдедегі «Зияткерлік меншік мәселелері 
бойынша ҚР кейбір заңнамалық актілеріне 
өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» 
Заңы ережесін талқылады. 

2009 жылғы 7 және 9 қазан аралығында 
Қазақстан Республикасына Дүниежүзілік зия
ткерлік меншік ұйымының тауар таңбаларын 
халықаралық тіркеу Бөлімінің аға кеңесші 
заңгері Антонина Стоянова, ДЗМҰ ақпарат 
және ықпалдастық бөлімінің бастығы Жан
нин Тао, ДЗМҰ Еуропа және Азия елдерімен 
ынтымақтастық басқармасы жобаларының 
басшысы Сәуле Тлевлесова келді. ДЗМҰ 
өкілдерінің келу мақсаты – Қазақстан 
Республикасының алдағы уақытта Мадрид 
келісіміне Хаттамаға қосылуы  болды. 

2009 жылғы 8 қазанда Әділет Министр
лігінде Қазақстан Республикасы Әділет 
Министрлігі Зияткерлік меншік құқығы 
Коми тетінің, Қазақстан Республикасы Әділет 
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юстиции Республики Казахстан, РГКП «На
циональный институт интеллектуальной соб
ственности» Комитета по правам интеллекту
альной собственности Министерства юсти
ции Республики Казахстан с Всемирной ор
ганизацией интеллектуальной собственности.

9 октября 2009 года в конференцзале РГКП 
«НИИС» состоялся «круглый стол» на тему: 
«Международная регистрация товарных зна
ков», где обсуждались принципы междуна
родной регистрации товарных знаков по Ма
дридской системе, о ряде имеющихся преи
муществ, проведено практическое занятие.

Министрлігі Зияткерлік меншік құқығы 
Комитетінің «Ұлттық зияткерлік меншік ин
ституы» РМҚКның Дүниежүзілік зияткерлік 
меншік ұйымымен бірлесіп ұйымдастыруымен 
«Таңбаларды халықаралық тіркеу туралы 
Мадрид келісіміне қосылу» тақырыбында 
халықаралық семинар өтті. 

2009 жылғы 9 қазанда «ҰЗМИ» РМҚК 
конференцзалында «Тауар таңбаларының 
халықаралық тіркеуі» тақырыбында дөңгелек 
үстел өтті. Мұнда тауар таңбаларын Ма
дрид келісімі бойынша халықаралық тір кеу 
принциптері талқыланып, оның артықшы
лықтары жөнінде практикалық сабақтар 
өткізілді. 

 «ҰЗМИ» РМқК пАтеНттІК-АқпАРАттық қАМтАМАсыЗ етУ 
пАтеНтНо-ИНФоРМАЦИоННое оБеспечеНИе РГКп НИИс

«ҰЗМИ» РМҚК кітаптардан, журнал
дардан, өнертабыстар мен пайдалы модель
дер сипаттамасынан, кітапшалардан тұратын 
Ақпараттық қоры мен Алматы қ. «ҰЗМИ» 
РМҚК филиалының ақпараттық қорын 
толықтырып келеді. Сонымен қатар «ҰЗМИ» 
РМҚК тұрақты түрде Ресей, Жапония, Герма
ния, Қытай және Моңғолия Патенттік ведом
стволарынан патенттік ақпараты бар дискілер 
келіп түседі. 2009 жылы 589 дискі алынды, 
бұл 2008 жылмен салыстырғанда 21% көп. 

Өнеркәсіптік меншік саласындағы 
халықаралық келісімдерге қатысты 
құжаттар мен мақалалар қоры жүйелі тол
тырылып келеді. Үнемі оған анықтамалық
ізденістік аппарат жетілдірілуде (СПА). 
«Алфавиттік каталог» мәліметтер қоры мен 
қолмен пайдаланудың алфавиттік катало
гы толықтырылуда. Бұл электронды ката
лог көмегімен қажетті ақпаратты автоматты 
түрде іздеуге мүмкіндік беретін «Зияткерлік 
меншік» мәліметтер қорын жиынтықтау, са
лыстыру, көшіру, дана көлемін айқындау 
жүргізіледі. 

«ҰЗМИ» РМҚК филиалында Қазақстан 
Республикасы мен оның шегіндегі барлық 
қызығушылық танытқан пайдаланушыларға 
тарату мақсатында оптикалық дискілерге 

РГКП «НИИС» продолжает пополнять 
Информационный фонд и информационный 
фонд филиала РГКП «НИИС» г. Алматы, со
стоящего из книг, журналов, описаний изо
бретений и полезных моделей, брошюр. Кро
ме того, в РГКП «НИИС» регулярно посту
пают диски с патентной информацией от Па
тентных ведомств России, Японии, Германии, 
Китая и Монголии. В 2009 году получено 589 
дисков, что на 21% больше, чем в 2008 году.

Продолжается систематически попол
няться фонд документов и статей, касаю
щихся международных соглашений и дого
воров в области промышленной собственно
сти. Постоянно совершенствуется справочно
поисковый аппарат к нему (СПА). Пополня
ется алфавитный каталог ручного пользова
ния и база данных «Алфавитный каталог». С 
помощью этого электронного каталога прово
дится комплектование, сверка, списание, вы
явление экземплярности и пр., база данных 
«Интеллектуальная собственность», позволя
ющая вести автоматизированный поиск необ
ходимой информации.

В филиале РГКП «НИИС» формируются 
базы данных «Патенты Казахстана: библио
графия», «Патенты Казахстана: полные опи
сания», «Патенты Казахстана: рефераты», 
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предназначенные для записи на оптические 
диски с целью распространения по Республи
ки Казахстан и за ее пределами всем заинте
ресованным пользователям.

Распространение изданий РГКП «НИИС» 
осуществляется по следующим направлени
ям: на безвозмездной основе, согласно Зако
ну о печати (обязательная рассылка), на осно
ве взаимообмена и на коммерческой основе. 
Всего за 12 месяцев распространено 2493 эк
земпляра изданий РГКП «НИИС», в том чис
ле официальный бюллетень «Промышленная 
собственность» и журнал «Интеллектуальная 
собственности Казахстана».

РГКП «НИИС» на постоянной основе про
должает начатый со времен основания Казпа
тента процесс обмена патентной документа
цией с патентными фондами зарубежных па
тентных ведомств. Ежемесячно официальный 
бюллетень «Промышленная собственность», 
публикуемый РГКП «НИИС», направляется 
в зарубежные патентные ведомства и патент
ные фонды (Российская Федерация, ЕАПО, 
Латвийская Республика, ВОИС, Кыргызская 
Республика, Япония и др.).

жазуға арналған «Қазақстан патенттері: 
әдебиеттер», «Қазақстан патенттері: толық 
сипаттама», «Қазақстан патенттері: ре
фераттар» электронды мәліметтер қорын 
қалыптастыру жалғасын тапты, 

«ҰЗМИ» РМҚК басылымдарын тара
ту келесі бағыттар бойынша ақысыз негізде, 
баспасөз туралы Заңға сәйкес (міндетті түрде 
таратылатын), өзара алмасу негізінде және 
коммерциялық негізде жүзеге асырылады. 12 
айдың ішінде «ҰЗМИ» РМҚК 2493 басылым 
данасы, соның ішінде «Өнеркәсіптік меншік» 
ресми бюллетені және «Қазақстанның 
зияткерлік меншігі» журналы таратылды.  

«ҰЗМИ» РМҚК тұрақты негізде Қазпатент 
қалыптасқан уақытта басталған шетелдік 
патенттік ведомстволарының патенттік 
қорларымен патенттік құжаттама алмасу 
үрдісі жалғасып келеді. Ай сайын «ҰЗМИ» 
РМҚК жарияланатын «Өнеркәсіптік меншік» 
ресми бюллетені шетелдік ведомстволарға 
және патенттік қорларға (Ресей Федераци
ясы, ЕАПҰ, Латвия Республикасы, ДЗМҰ, 
Қырғыз Республикасы, Жапония және т.б.)  
жіберіледі. 

 БАспА қыЗМетІ. ЖҰРтШылықпеН БАйлАНыс.  
«ҰЗМИ» РМқК БАсылыМы 
ИЗдАтелЬсКАЯ деЯтелЬНостЬ. свЯЗЬ с 
оБЩествеННостЬЮ. ИЗдАНИЯ РГКп НИИс.

Есепті 2009 жылы:
• ҚР «Өнеркәсіп меншігі – промышлен

ная собственность» ресми бюллетенінің 
12 нөмірі; 

• Өнертабыстардың толық сипаттамала
ры – 1792 дана, олардан:

 алдын ала патенттерге өнертабыс
тардың сипаттамалары – 281 дана; 

 инновациялық патенттерге өнертабыс
тардың сипаттамалары – 1181 дана; 

 патенттерге өнертабыстардың сипат
тамалары – 225 дана;

 патенттерге пайдалы модельдердің си
паттамалары – 105 дана;

• 2008 жылға жылдық есеп әзірленді 
және басып шығарылды 

В отчетном 2009 году подготовлены и из
даны:

• 12 номеров официального бюллетеня 
РК «Өнеркәсiп меншiгi – Промышлен
ная собственность»;

• Полные описания изобретений – 1792 
шт., из которых:

 Описания изобретений к предвари
тельным патентам – 281 шт.;

 Описания изобретений к инновацион
ным патентам – 1181 шт.;

 Описания изобретений к патентам – 
225 шт.;

 Описания полезных моделей к патен
там – 105 шт.;

• Годовой отчет за 2008 год.
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Сформированы и изданы 4 номера еже
квартального научнопрактического журнала 
«Интеллектуальная собственность Казахста
на».

Также формируется Годовой указатель к 
официальным бюллетеням за 2009 год (ну
мерационные и систематические указатели 
предварительных патентов и патентов, имен
ные и фирменные указатели авторов, заявите
лей, патентообладателей).

Кроме того, ведется постоянная работа 
по обновлению и наполнению сайтов www.
intellkaz.kz и  www.kazpatent.kz.

Тоқсан сайынғы «Қазақстанның зияткерлік 
меншігі» ғылымипрактикалық журналының 
4 нөмірі жасалып, басып шығарылды. 

Сонымен бірге 2009 жылғы ресми бюл
летеньге жылдық көрсеткіш (алдын ала па
тенттер мен патенттердің нөмірлік және 
жүйелік көрсеткіштері, авторлардың, өтінім 
берушілердің, патент иегерлерінің атаулық 
және фирмалық көрсеткіштері) жасалды;

Бұдан басқа www.intellkaz.kz және  www.
kazpatent.kz сайттарын жаңарту және тол
тыру жөнінде тұрақты жұмыс жүргізіліп  
келеді. 

 ӨНеРКӘсІп МеНШІГІН қоРҒАУ сАлАсыНдАҒы оқытУ  
ЖӘНе БІлІКтІлІКтІ КӨтеРУ  «ҰЗМИ» РМқК  
АлМАты қ. ФИлИАлы 
оБУчеНИе в оБлАстИ оХРАНы пРоМыШлеННой 
соБствеННостИ И повыШеНИе КвАлИФИКАЦИИ.  
ФИлИАлА РГКп НИИс Г. АлМАты

2006 жылы  Алматы қ. құрылған 
«ҰЗМИ» РМҚК филиалы өтінімдер бойын
ша әдістемелік ұсынымдар дайындау жолы
мен өнертабыстар саласындағы зияткерлік 
меншік нысандарын коммерциялауды, 
«ҰЗМИ» РМҚК сараптау қызметіне ықпал 
етуді жүзеге асыратын барлық қызығушылық 
танытқан тұлғаларға, инновациялық про
цес қатысушыларына, ғалымдарға, 
өнертапқыштарға, шағын және орта бизне
стерге патенттікақпараттық көмек көрсету 
жөнінде жұмыстарын жалғастырды. 

Сонымен қатар филиал қызметіне: 
«ҰЗМИ» РМҚК функцияларының бөліктерін, 
атап айтқанда «ҰЗМИ» РМҚК өкілдіктерінің 
фукцияларын, өнертабысқа өтінім сарапта
масын аяқтауды, зияткерлік меншік сала
сында оқытуды іске асыруды, түрлі патенттік 
қызметтерді көрсетуді (өнеркәсіптік 
меншіктің барлық нысандары бойынша 
ізденістер және кеңестер) жүзеге асыру жата
ды. Филиал жұмысы коммерциялық негізде 
оқу және патенттікақпараттық қызмет 
көрсетуге бағытталады. 

Созданный в 2006 году филиал РГКП 
«НИИС» в г. Алматы продолжил работу по 
оказанию патентноинформационной помо
щи всем заинтересованным лицам, участни
кам инновационного процесса: ученым, изо
бретателям, малому и среднему бизнесу, осу
ществляющих коммерциализацию объектов 
интеллектуальной собственности, содействие 
экспертной деятельности РГКП «НИИС» в 
области изобретений путем подготовки мето
дических рекомендаций по заявкам.

Кроме того, деятельность филиала вклю
чает: выполнение части функций РГКП 
«НИИС», а именно осуществление функций 
представительства РГКП «НИИС», заверше
ние экспертизы по заявкам на изобретения, 
осуществление обучения в области интеллек
туальной собственности и оказание различ
ных патентных услуг (поисков по всем объек
там промышленной собственности и консуль
таций). Работа филиала направлена на ока
зание учебных и патентноинформационных 
услуг, преимущественно на коммерческой 
основе.
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С 2009 года филиал в своей структуре име
ет Учебный центр, службу поисковых иссле
дований по изобретениям, службу поисковых 
исследований по товарным знакам, канцеля
рию, службу материальнотехнического осна
щения.

Филиал РГКП «НИИС» г. Алматы в 2009 
году продолжил информационную работу, на
правленную на оповещение широких кругов 
общественности о деятельности филиала, це
лях и задачах, определенных постановлени
ем коллегии Комитета по правам интеллекту
альной собственности Министерства юсти
ции Республики Казахстан №31 от 23 октя
бря 2007 года, позволяющую позициониро
вать филиал, как центр патентной инновати
ки в Казахстане.

Служба поисковых исследований по изо
бретениям осуществляет:

1. Информационные поиски для опреде
ления уровня техники изобретений;

2. Патентноинформационные поиски по 
всем отраслям техники;

3. патентные исследования, в том чис
ле для определения патентной чистоты 
объектов техники;

4. консультативная помощь по вопросам 
охраны, защиты и использования объ
ектов промышленной собственности – 
изобретений и полезных моделей;

5. Оказание правовой помощи при защи
те исключительных прав на изобрете
ния и полезные модели;

6. Осуществление патентноправового 
сопровождения при реализации инно
вационных проектов;

7. Содействие инновационным процессам, 
ведению в экономический оборот объек
тов промышленной собственности.

Служба поисковых исследований по товар
ным знакам осуществляет:

1. Проведение предварительной проверки 
на новизну обозначений по базам заяв
ленных, зарегистрированных и охраня
емых на территории Республики Казах
стан товарных знаков;

2009 жылдан бастап филиал құрылымында 
Оқу орталығы, өнертабыстар бойын
ша ізденістік зерттеулер қызметі, тауар 
таңбалары бойынша ізденістік зерттеулер 
қызметі, материалдытехникалық жабдықтау 
қызметі жұмыс жасайды. 

«ҰЗМИ» РМҚК Алматы қ. филиа
лы  2009 жылы Қазақстан Республика
сы Әділет Министрлігі Зияткерлік меншік 
құқығы Комитетінің алқасымен 2007 жылы 
23 қазандағы №31 қаулысымен анықталған 
мақсатқа және міндетке сәйкес филиал 
қызметі туралы жұртшылық қауымын хабар
дар етуге бағытталған ақпараттық жұмысын 
жалғастырды.

 
 Өнертабыстар бойынша ізденістік 

зерттеулер қызметі: 
1. өнертабыстың техникасы деңгейін 

анықтауға арналған ақпараттық  
ізденістер;

2. техниканың барлық салалары бойынша 
патенттікақпараттық  ізденістер; 

3. патенттік зерттеулер, соның ішінде тех
ника нысандарының патенттік  
тазалығын анықтау үшін; 

4. өнертабыстар мен пайдалы модель
дер  өнеркәсіптік меншік нысандарын 
қорғау, сақтау және пайдалану бойын
ша кеңестік көмек; 

5. өнертабысқа және пайдалы модельге 
айрықша құқықтарды қорғау  
кезіндегі құқықтық көмек көрсету; 

6. инновациялық жобаларды іске асыру 
кезінде патенттікқұқықтық ілеспені 
жү зе ге асыру; 

7. инновациялық процесстерді өнеркә 
сіптік меншік нысандарын экономика 
лық айналымға енгі зуге ықпал етуді іске 
асырады. 

Тауар таңбалары бойынша ізденістік зерт
теулер қызметі: 

1. Қазақстан Республикасы аумағында 
өтінілген, тіркелген және қорғалған та
уар таңбаларының қорлары бойынша 
ұғымдардың жаңашылдығына алдын 
ала тексеріс жүргізу; 
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2. Сравнительные анализы по запросам 
правоохранительных органов и заинте
ресованных лиц;

3. Патентноинформационные поиски по 
промышленным образцам;

4. Консультативная помощь по вопро
сам охраны, защиты и использо
вания объектов интеллектуальной  
собственности;

5. Оказание правовой помощи при защите 
исключительных прав на товарные зна
ки, промышленные образцы.

Основным направлением деятельности 
Учебного центра является подготовка и пере
подготовка специалистов в сфере интеллекту
альной собственности, а также всех заинтере
сованных лиц в развитии  направления, свя
занного с интеллектуальной собственностью.

Программы обучающих курсов и семина
ров, предлагаемых Учебным центром, рас
считаны на широкий круг слушателей. Начи
нающим специалистам предлагаются крат
косрочные курсы лекций с практическими за
нятиями, где они получают представление об 
объектах интеллектуальной собственности, о 
процедуре их регистрации и использования. 
На более углубленное изучение ориентиро
ваны курсы (продолжительностью от 5 до 15 
дней) для подготовки патентных экспертов, 
юристов, менеджеров в сфере интеллектуаль
ной собственности и патентных поверенных. 
При этом практикуются такие формы обуче
ния, как очная, заочная, дистанционное обу
чение. По окончании курсов и семинаров слу
шателям выдаются соответствующие свиде
тельства и сертификаты.

За 2009 год Учебным центром проведено 
25 мероприятий, из них: 7  платных семина
ров, 1 «круглый стол», 17 семинаров по дис
танционному обучению для работников тер
риториальных подразделений департаментов 
юстиции (на бесплатной основе).

20 января 2009 года в г.Алматы в филиале 
РГКП «НИИС» был проведен семинар в фор
мате «круглого стола» на тему: «Обсуждение 
вопросов, касающихся охраны промышлен
ных образцов». На открытии семинара  Ди

2. Құқықтық қорғау органдары мен 
қызығушылық танытқан тұлғалардың 
сұранымдары бойынша салыстырмалы 
талдаулар; 

3. өнеркәсіптік үлгілер бойынша патент
тікақпараттық ізденістер; 

4. зияткерлік меншік нысандарын қорғау, 
сақтау және пайдалану мәселелері бой
ынша кеңестік көмек; 

5. тауар таңбаларына, өнеркәсіптік үлгі
лерге айрықша құқықты қорғау кезінде 
құқықтық көмек көрсету. 

 
 Оқу орталығы қызметінің негізгі 

бағыты – зияткерлік меншікті қорғау, сала
сында мамандарды, сондайақ зияткерлік 
меншікпен байланысты бағыттың дамуында 
қызығушылық танытқан барлық тұлғаларды 
даярлау және қайта даярлау болып табылады.

Оқу орталығы ұсынатын оқыту курста
ры мен семинарларының бағдарламасы кең 
тыңдарман қауымға арналған. Қызметке жаңа 
келген мамандарға қысқа мерзімді дәрістер 
және практикалық сабақтар ұсынылады. 
Мұнда олар зияткерлік меншік нысандары 
туралы, оларды тіркеу және пайдалану рәсімі 
туралы түсінік алады. Бірақ тереңдетілген 
оқу жүйесі патенттік сарапшылар, зияткерлік 
меншік саласындағы заңгерлер, менеджер
лер және патенттік сенім білдірілген өкілдер 
даярлауға арналған курстарымен (ұзақтығы 
5 және 15 күн аралығы) қарастырылған. Со
нымен қатар күндізгі, сырттай, қашықтықтан 
оқыту сияқты оқу түрлері тәжірибеде бар. 
Курстар мен семинарлар аяқталған соң 
тыңдармандарға сәйкесінше куәліктер 
мен сертификаттар беріледі. 2009 жылы 
Оқу орталығы 25 ісшара, оның ішінде: 7 
ақылы семинар, 1 «дөңгелек үстел», әділет 
департаменттерінің аумақтық бөлімшелері 
жұмысшыларына арналған 17 қашықтықтан 
оқыту семинары (ақысыз негізде) өткізді. 

2009 жылы 20 қаңтарда Алматы қ. «ҰЗМИ» 
РМҚК филиалында «дөңгелек үстел» түрінде 
«Өнеркәсіптік үлгілерді қорғауға қатысты 
мәселелерді талқылау» тақырыбында семинар 
өтті. Семинар ашылуында «ҰЗМИ» РМҚК 
директоры С.Е.Бекенов аталған семинардың 
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ректором РГКП «НИИС» С.Е.Бекеновым 
было отмечено, что данный семинар органи
зован для обсуждения актуальных вопросов, 
а также внесения изменений и дополнений в 
законодательные акты, касающиеся охраны 
промышленных образцов.

В ходе семинара был рассмотрен ряд во
просов, касательно подачи и рассмотрения 
заявок на промышленные образцы, по боль
шинству из которых пришли к единому мне
нию о создании Рабочей группы по внесению 
изменений и дополнений в законодательные и 
нормативные акты, касающиеся охраны про
мышленных образцов.

Для обсуждения поставленных вопро
сов были приглашены патентные поверен
ные Республики Казахстан и представите
ли Республиканской научнотехнической би
блиотеки.  Патентные поверенные: Р.Т.Ал
чим баева, Н.В.Русакова, В.А.Ляджин, 
О.В.Пас тухова, Г.И.Шабалина, Н.В.Романова, 
Н.П.Новодворская, А.Т.Тагбергенова прини
мали активное участие в обсуждении.

С 23 по 27 февраля 2009 года в Учеб
ном центре Алматинского филиала РГКП 
«НИИС» был проведен обучающий семинар 
на тему: «Основы правовой охраны и защиты 
интеллектуальной собственности».

Программа семинара включала вопросы 
охраны объектов интеллектуальной собствен
ности: авторского и смежных прав, изобрете
ний, полезных моделей, товарных знаков/зна
ков обслуживания, наименований мест про
исхождения товаров, промышленных образ
цов, селекционных достижений. На семина
ре рассматривались вопросы использования 
объектов интеллектуальной собственности, 
регистрации договоров уступки и лицензи
онных договоров, договора залога, комплекс
ной предпринимательской лицензии (фран
чайзинг), зарубежного патентования, по про
цедуре регистрации и выдачи охранных доку
ментов на объекты промышленной собствен
ности, рассмотрения способов в судебном по
рядке, а также вопросы правовой защиты объ
ектов интеллектуальной собственности орга
нами таможенного контроля.

В работе семинара приняли участие 
представители ТОО «Казахский научно

өзекті мәселелерді, сондайақ өнеркәсіптік 
үлгілерді қорғауға қатысты заңнамалық 
актілерге өзгерістер мен толықтырулар 
енгізуді талқылау үшін ұйымдастырылғанын 
атап өтті. 

Семинар барысында өнеркәсіптік үлгілерге 
өтінімдерді беру мен қарастыруға қатысты 
бірқатар сұрақтар қарастырылып, көпшілік 
пікірімен өнеркәсіптік үлгілерді қорғауға 
қатысты заңнамалық актілерге өзгерістер мен 
толықтырулар енгізу бойынша Жұмысшы то
бын құру туралы бірыңғай қорытындыға келді. 

Қойылған сұрақтарды талқылау үшін 
Қазақстан Республикасының патенттік сенім 
білдірілген өкілдері және Республикалық 
ғылымитехникалық кітапхананың өкілдері 
шақырылды. Патенттік сенім білдірілген 
өкілдер: Р.Т.Алчимбаева, Н.В.Русакова, 
В.А.Ляджин, О.В.Пастухова, Г.И.Шабалина, 
Н.В.Романова, Н.П.Новодворская, А.Т.Таг
бергенова талқылауға белсенді қатысты. 

2009 жылы 23 және 27 ақпан аралығында 
Қазақстан Республикасы Әділет Министрлігі 
Зияткерлік меншік құқығы Комитетінің 
«Ұлттық зияткерлік меншік институты» 
РМҚК Алматы филиалының Оқу орталығында 
«Құқықтық қорғау және зияткерлік меншікті 
сақтау негіздері» тақырыбында оқыту семи
нары өткізілді. 

Семинар бағдарламасы зияткерлік меншік 
нысандарын қорғау жөніндегі мәселелерге 
арналды: авторлық және шектес құқықтар, 
өнертабыстар, пайдалы модельдер, тауар 
таңбалары/қызмет көросету таңбалары, тауар 
шығарылған жерлер атаулары, өнеркәсіптік 
үлгілер, селекциялық жетістіктер. Семи
нарда зияткерлік меншік нысандарын пай
далану, басқаға беру және лицензиялық 
келісімшарттарды, кепіл келісімшарттарын, 
кешенді кәсіпкерлік лицензиясын (франчай
зинг) тіркеу, шетелдік патенттеу, өнеркәсіптік 
меншік нысандарына қорғау құжатын беру 
және тіркеу рәсімі бойынша, сот тәртібінде 
тәсілдерді қарастыру, сонымен қатар 
зияткерлік меншік нысандарын кедендік 
бақылау органдары арқылы құқықтық қорғау 
мәселелері қарастырылды.  

Семинар жұмысына «Қазақ су шаруа
шы лығының ғылымизерттеу институты» 
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исследовательский институт водного хозяй
ства», директор ИП «Оман К.О.», АО «Вол
ковгеология», представительства междуна
родной юридической фирмы «Бейкер и Ма
кензи СиАйЭс лимитед», ДГП «Научно ис
следовательский институт проблем биологи
ческой безопасности», ДГП «Институт бо
таники фитоинтродукции» Центра биологи
ческих исследований Министерства обра
зования и наук РК, аспирант Института эко
номики, магистрант Казахского националь
ного университета им. АльФараби и моло
дые специалисты РГКП «НИИС». На семина
ре обучались 15 руководящих и ведущих спе
циалистов департаментов юстиции Алматин
ской, Жамбылской, ЗападноКазахстанской, 
СевероКазахстанской, Карагандинской и Ко
станайской областей.

С 27 по 30 октября 2009 года в городе 
Алматы Учебным центром филиала РГКП 
«НИИС» Комитета по правам интеллекту
альной собственности Министерства юсти
ции Республики Казахстан проведен семинар 
на тему «Роль интеллектуальной собственно
сти в индустриальноинновационном разви
тии. Управление интеллектуальной собствен
ностью».

10,11 декабря 2009 года в г.Алматы в Учеб
ном центре филиала РГКП «НИИС» прошел 
обучающий семинар на тему «Защита и реа
лизация результатов научнотехнической дея
тельности. Оценка и коммерциализация объ
ектов промышленной собственности».

На протяжении года Учебным центром 
филиала РГКП «НИИС» (г.Алматы) при со
действии отдела по защите интеллектуаль
ной собственности Департамента юстиции 
г.Алматы с использованием средств центра
лизованной связи (селекторной связи) Мини
стерства юстиции РК проводились курсы дис
танционного обучения для работников терри
ториальных органов юстиции по програм
ме «Правовая охрана, защита, использование 
и оценка интеллектуальной собственности в 
Республике Казахстан», по окончании которо
го были также вручены сертификаты.

ЖШС өкілдері, «Оман К.О.» ЖК директо
ры, «Волковгеология» АҚ, «Бейкер и Ма
кензи СиАйЭс, лимитед» халықаралық 
заң фирмасының өкілдігі, «Биологиялық 
қауіпсіздік мәселелерінің ғылыми зерттеу ин
ституты» ЕМК, «Фитоинтродукция ботаника
сы институты» ЕМК, ҚР Ғылым және білім 
Министрлігінің биологиялық қауіпсіздік 
орталығы, Экономика институының аспи
ранты, ӘлФараби атындағы Қазақ ұлттық 
университетінің магистранты және Ұлттық 
зияткерлік меншік институтының жас ма
мандары қатысты.  Семинарда Алматы, Жам
был, Батыс Қазақстан, Солтүстік Қазақстан, 
Қарағанды және Қостанай облыстарының 15 
басшы және жетекші мамандары оқыды. 

2009 жылғы 27 және 30 қазан аралығында 
Алматы қаласында Қазақстан Республика
сы Әділет Министрлігі Зияткерлік меншік 
құқығы Комитетінің «Ұлттық зияткерлік 
меншік институты» РМҚК («ҰЗМИ» РМҚК) 
филиалының Оқу орталығында «Зияткерлік 
меншіктің индустриалдыинновациялық да
му дағы рөлі. Зияткерлік меншікті басқару» 
тақы рыбында семинар өтті. 

2009 жылғы 10,11 желтоқсанда Алматы қ. 
Қазақстан Республикасы Әділет Министрлігі 
Зияткерлік меншік құқығы Комитетінің «Ұлт
тық зияткерлік меншік институты» РМҚК 
филиалының Оқу орталығында «Ғылыми
техникалық қызмет нәтижелерін қорғау жә
не іске асыру. Өнеркәсіптік меншік нысан
дарын бағалау және коммерциаландыру» 
тақырыбында оқыту семинарын өткізді. 

Жыл ішінде «ҰЗМИ» РМҚК филиалының 
Оқу орталығы (Алматы қ.) Алматы қ. Әділет 
Департаментінің зияткерлік меншікті қорғау 
бойынша бөлімі ықпалымен ҚР Әділет 
Министрлігінің орталықтандырылған бай
ланыс құралдарын пайдалану арқылы 
«Қазақстан Республикасында зияткерлік 
меншікті құқықтық қорғау, сақтау, пайдалану 
және бағалау» бағдарламасы бойынша әділет 
аумақтық органдарының жұмысшылары үшін 
қашықтықтан оқыту курстары жүргізілді. 
Курс соңында сертификаттар берілді. 
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В отчетном году в структуре института 
произошли некоторые изменения. Так в це
лях оптимизации службы формальной экс
пертизы и селекционных достижений вош
ли в состав службы экспертизы изобретений, 
полезных моделей и селекционных достиже
ний, служба коммерциализации и оценки  в 
состав службы правового обеспечения. Из 
службы экспертизы товарных знаков и про
мышленных образцов самостоятельно выде
лена служба экспертизы промышленных об
разцов. Кроме того, в целях сокращения сро
ков рассмотрения заявок, ведение Государ
ственных реестров осуществляется в каждой 
экспертной службе. 

Так же, на основании штатного расписания 
в филиале РГКП «НИИС» г. Алматы была вы
делена служба поисковых исследований по 
товарным знакам и служба поисковых иссле
дований по изобретениям.

В отчетном году штатная численность со
трудников РГКП «НИИС» составила 165 еди
ниц, в том числе филиал РГКП «НИИС» г. Ал
маты. Среди специалистов 6 кандидатов наук, 
6 специалистов окончили курсы дистанцион
ного обучения Всемирной Академии ВОИС и 
получили свидетельства (Таблица 33).

 «ҰЗМИ» РМқК КАдР қҰРАМы тУРАлы МӘлІМет
сведеНИЯ о КАдРовоМ состАве РГКп «НИИс»

Есепті жылы институт құрылымында 
кейбір өзгерістер орын алды. Оңтайландыру 
мақсатында формалды сараптама және 
селекциялық жетістіктерді сараптау қызметі 
өнертабыстарды, пайдалы моедльдер мен 
селекциялық жетістіктерді сараптау қыз
ме тінің құрамына, коммерциялау және 
бағалау қызметі – құқықтық қамтамасыз ету 
қызметі құрамына кірді. Тауар таңбалары мен 
өнеркәсіптік үлгілерді сараптау қызметінен 
өнеркәсіптік үлгілерді сараптау қызметі дер
бес бөлініп шықты. Бұдан басқа өтінімдерді 
қарастырудың мерзімдерін қысқарту мақ
сатында Мемлекеттік тізілімдерді жүргізу әр 
сараптау қызметінде жеке жүзеге асырылады. 

Сонымен қатар штаттық кесте негізінде 
«ҰЗМИ» РМҚК Алматы қ. филиалында та
уар таңбалары бойынша ізденістік зертте
улер қызметі және өнертабыстар бойынша 
ізденістік зерттеулер қызметі бөлініп шықты. 

Есепті жылда «ҰЗМИ» РМҚК ұжымының 
саны 165 қызметкер болды. Мұның ішінде 
«ҰЗМИ» РМҚК Алматы қ. филиалы қыз
меткерлері де қарастырылған.  Мамандар 
арасында 6 ғылыми кандидаты бар, 6 ма
ман ДЗМҰ Дүниежүзілік Академиясының 
қашықтықтан оқыту курсын аяқтап, куәліктер 
алды (33кесте). 
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33кесте 
Таблица 33.

2009 жылғы «ҰЗМИ» РМқК қызметкерлерінің сандық және сапалық құрамы 
Количественный и качественный состав сотрудников РГКп «НИИс» 2009 год

Көрсеткіш/показатель саны/Количество
Адам/человек %

Барлық қызметкерлер
Служащие, всего 162 (штат бойынша 165) 100

қызметшілер білімі
образование служащих

Ғылым кандидаттары
Кандидаты наук 6 3,7

Жоғары/Высшее 147 90,7
Орта техникалық және орта арнаулы
Среднетехническое и среднее специальное 13 8

Орта/Среднее 2 1,2
Оның ішінде РМЗМИ (ЦИПК) патенттанушы мамандығын алған 
из них  получили специальность патентоведа в РГИИС (ЦИПК) 1 0,6

Жоғары оқу орындарында оқып жүргендер: оның ішінде жоғары патенттік білім 
алуды аяқтап жатқандар
Обучаются в высших учебных заведениях из них:
Заканчивают высшее патентное образование

6 3,7

Еуропа Патенттік Ведомствосының сертификаты бар /
Имеют сертификаты   Европейского Патентного Ведомства 4 2,5

ДЗМҰ ДАның қашықтықтан оқыту курстарын аяқтап, куәліктер алған
Окончили курсы дистанционного обучения ВА ВОИС, получили свидетельства 6 3,7

«ҰЗМИ» РМҚК Оқу орталығында курстарды аяқтап, сертификаттарды алған / 
Окончили курсы в Учебном центре РГКП НИИС, получили сертификаты 18 11,1

қызметшілердің жұмыс өтілі/
стаж работы служащих

Бір жылға дейін/До одного года 20 12,3
Бес жылға дейін/До пяти лет 73 45
10 жылға дейін/До 10 лет 33 20,3
10 жылдан астам /свыше10 лет 36 22,2
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